
 



GOVERN DE LES ILLES BALEARS

LLIBRE D'ACTES DE LES SESSIONS
DEL PLE (VOLUM I)

2005

DILIGÈNCIA D'OBERTURA:

El present llibre d'Actes consta de cent set fels útils
enquadernats, numerats i legalitzats cada un d'ells
amb la rúbrica del President i el segell de la
Corporació.

Esporles, 31 deraesembre de 2005
Vist-i-Plau /
EL PRESIDENT, LA SECRETÀRIA,
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CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 27 DE GENER DE 2005

Membres assistents:
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume

Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Jorge Carrió Frau
Sr. Miquel Enseñat Riutort

Sr. Gabriel Coll Barceló

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint
hores i trenta minuts del dia vint-i-set de gener de dos mil cinc, es reuneix a la Sala
d'Actes de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la
Presidència del Sr. Batle, Jaume Pou Reynes i amb l'assistència dels Senyors Regidors
que es relacionen a l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella
tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix
com a Secretària la de la Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- El Sr. President pregunta si qualque membre de la
Corporació ha de fer qualque observació a les actes de la sessió ordinaria de dia 25 de
novembre de 2005.

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

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

Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 3579, de dia 25/11/04, concessió subvenció
municipis Serra de Tramuntana.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 3594, de dia 26/11/04, disposició centre
documentació municipal i bases premi investigació.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3598, de dia 26/11/04, concessió
subvencions activitats culturals.
Conselleria d'Educació i Cultura, registre d'entrada núm. 3653, de dia 02/12/04,
concessió subvenció ampliació/creació EEI.
Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 3661, de dia 03/12/04, projecte
de llei de pressuposts 2005.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 3681, de dia 03/12/04, concessió ajudes
municipis Serra de Tramuntana.
Conselleria de Medi Ambient, registre d'entrada núm. 3696, de dia 07/12/04, protocol
col·laboració Agenda Local 21 signat.
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r-QwrnkjGaiK^iedaid'jn^¡Wyvrem^t|9tíJ'e núm. 3700, de dia 09/12/04, conœssié ajudes
municipis Serra de Tramuntana.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3722, de dia 13/12/04, conveni ja signat
implantació Agenda Local 21.
Col·legi Públic Gabriel Comas i Ribas, registre d'entrada núm. 3726, de dia 13/12/04,
convocatòria Consell Escolar.
FELIB, registre d'entrada núm. 3740, de dia 14/12/04, concessió Creu Roja servei
teleassistència víctimes violència de gènere. ^
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3741, de dia 14/12/04, concessió subvenció
redacció projectes.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 3742, de dia 14/12/04, cessió dret ús
vehicle adaptat Policia Local.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3760, de dia 16/12/04, aprovaació POS
2005 i plurianual dotació parcel·la IES.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3761, de dia 16/12/04, aprovaació POS
2005 pavimenatció d Coliseu.
Col·legi Públic Gabriel Comas i Ribas, registre d'entrada núm. 3777, de dia 17/12/04,
col·laboració Policia Local per activitat.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada d'aquest Ajuntament núm. 3783, de dia 17/12/04,
convocatòria signatura conveni i lliurement vehicles Policia Local.
Conselleria de Medi Ambient, registre d'entrada núm. 3791, de dia 20/12/04,
documentació remesa per IBASAN referent EDAR.
Conselleria d'Educació i Cultura, registre d'entrada núm. 3813, de dia 22/12/04,
certificació 3® obres construcció IES.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3870, de dia 30/12/04, subvenció restauració
béns amb valors històric i cultural.
Conselleria d'Educació i Cultura, registre d'entrada núm. 27, de dia 07/01/05, certificació
núm. 4 Institut.
Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 38, de dia 11/01/05, propostes
baixa per aprovació.
Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 39, de dia 11/01/05, propostes
baixa per aprovació.
Institut Balear de l'Aigua, registre d'entrada núm. 98, de dia 17/01/05, conveni
col·laboració millora xarxa abastament aigua.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 99, de dia 17/01/05, ampliació termini
finalització i justificació obres asfalt.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 100, de dia 17/01/05, ampliació termini
finalització i justificació redacció de projectes.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 101, de dia 17/01/05, ampliació termini
actuacions implantació Agenda Local 21.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 102, de dia 17/01/05, reunió iniciatives
culturals 2005.

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batlia haguts
des de l'últim Ple, els quals són el següents: des del núm. 370 /04 fins al 24/05.

La Corporació es dona per assabentada.

MOCIÓ PAS PSM. AIRE ACONDICIONAT CENTRE DE DIA.- El Sr. Batle

respecte de la moció presentada pel PAS PSM. a l'anterior Ple, referent a l'aire
condicionat de la Sala Activitats del Centre de Dia, digue que entenia que no calia insistir
amb el tema ja que havia fet les gestions oportunes i ja estava en marcha inclòs havia
aconseguit financiació per instal·lar el mateix.

El portaveu del grup municipal PAS PSM digue que en aquest cas retirava la moció.
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COMPTA GENARLI PATRIMONI 2003.- El Sr. Gabriel Coll donar lectura a les

següents PROPOSTES DE L'ÀREA D'HISENDA ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL,

COMPTA GENERAL

D'acord amb l'art. 193 i següent de la Llei 39/1988, de 28 de desembre pel
present venc a proposar a la comissió el següent acord:

- Vist que la comissió comptes de dia 21 d'octubre Informar favorablement el
Compte General de l'any 2003 i ha restat exposat al públic al BOIB núm. 155
de dia 4 de novembre de 2004, pel termini de 15 dies i no s'han presentat
reclamacions ni observacions es proposa aprovar l'esmentada Compta
General.

PROPOSTA

D'acord amb l'art. 460 del RDL 781/1986, de 18 d'abril, es presenta a la
Corporació la Compte de Patrimoni de l'any 2003, que s'adjunta amb les
següents modificacions

Els elements donats d'alta al patrimoni de l'Ajuntament durant l'any
2003:

epígraf num. 1 inmobles
1/163 Institut d'Educació Secundària 36.279,70
1/164 Dotació de Serveis Joan Riutort 65.017,00
1/165 Solar Ca l'Amet de 9.755,86 m2 1.488.483,57
1/166 Solar Ca l'Amet de 3.692,14 m2 563.345,72
1/167 Asfaltat de diversos carrers 23.177,10
epígraf num. 7 bens mobles no compresos
epígraf anteriors
7/486 Una Cadira Giratòria 208,40
7/487 Una Cadira Giratòria 208,40
7/488 Una Cadira Giratòria 208,40
7/489 Una Cadira Giratòria 208,40
7/490 Taula Gris 115,44
7/491 Buck Caixò més Arxivador 150,56
7/492 Buck Caixò mes Arxivador 150,56
7/493 Cámara digital Rimax 2 MP 196,01
7/494 Un ordinador Office 452,57
7/495 Un ordinador AdI Pentium IV 1.218,00
7/496 Un ordinador Amd 1300 481,40
7/497 Un impressora HP 3325 97,09
7/498 Un ordinador Celeron 2.0 598,56
7/499 Programa Padró d'Habitants Plus 1.111,51
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77501 Ordinadór Prof. Pentium
2.109,71

657,72
7/502 Deu Cadires Centre de Dia 600,00
7/503 Carro Cameres Centre de Dia 319,00
7/504 Rentaplats 1.778,00
7/505 Una taula TV Centre de Dia 174,00
7/506 Una taula Centre de Dia 2.705,12
7/507 Vuit Taules Scenic 960,48
7/508 Estora 250,28

Elements donats de baixa del patrimoni de l'Ajuntament, són els següents:

1/119 Ca l'Amet segon tros expropiat 1.931.627,87
1/149 Ca l'Amet segon tros expropiat 120.200,42
1/166 Solar Ca l'Amet 3.692,14 m2 563.346,72
7/307 Impressora Canon 270,50
7/329 Impressora HP 400 196,60
7/330 Impressora HP 400 196,60
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Donat que ha estat informada favorablement per la Comissió de Comptes i
exposada el públic el BOIB 155 de dia 4 de novembre de 2004, pel termini de 15
dies i 8 dies mes, no s'han presentat reparés ni observacions propos d'aprovar la
mateixa.

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

APROVACIÓ CONSORCI TURISME.- El senyor batle dóna lectura a la següent
proposta;

PROPOSTA

Vista la resolució del Conseller de Turisme de dia 19 de novembre de
2004, per la qual es concedeix a l'Ajuntament d'Esporles una subvenció de
2.000.000 d'euros per el projecte " Reformes Edificis Plaça d'Espanya ", i donat
que en ella s'estableix el que el beneficiari haurà de constituir un Consorci amb la
Conselleria de Turisme en el termini de tres mesos de la data de l'esmentada
Resolució. Es per la qual cosa que propos el Ple de l'Ajuntament el següent
acord:

Aprovar el conveni de col·laboració per a constituir un Consorci entre
Conselleria de Turisme i l'Ajuntament.
Aprovar el Estatuts adjunts.
Facultar el Sr. Batle per signar el documents necessaris.

la
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jOVERN Consorci per part de l'Ajuntament als Srs.: QO Í) 5

El Sr. Sebastià Coll digue que el vot del seu grup no seria favorable, ja que havia
demanat el Sr. Batle copia de l'expedient i se li havia entregat molt tard.
El Sr. Batle digue que proposava per part de l'ajuntament, per formar part del
Consorci un del PAS PSM i UN de PSGE.

El Sr. Sebastià Coll digue que el PSGE de moment no hi volia formar part.
Es proposen com vocals de l'esmentat Consorciels Srs.
Miguel Ensenyat i Sr. Gabriel Coll Barceló.
El Sr. Batle digue que el grup PSOE estava convidat a les reunions del Consorci.

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

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

REGLAMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.- El senyor regidor Jaume Capel
Rotger, dóna lectura a la següent proposta:

PROPOSTA

Vista la necessitat de regular la utilització de les instal·lacions esportives propietat
de l'Ajuntament per la present venc a proposar el ple el següent acord:

Aprovar el Reglament General de les Instal·lacions Esportives Municipals.
El Sr. Sebastià Coll digue que hi votarien a favor, però demanava que el coordinador
esportiu fes un seguiment de l'ús de les instal·lacions per tal d'aconseguir evitar els
enfrontaments amb els club esportius.
El Sr. Miguel Ensenyat demanar d'afeixir per tots els articles on es descriuen les

insta.lacions "....i el pavelló de Son Quint.
És sotmet a votació la proposta i és aprovada amb el següent resultat:

PADRÓ D'HABITANTS.- El senyor batle dóna lectura a la següent proposta:

REVISIO DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS a 1 GENER DE 2004

Atès que una vegada finalitzat el procediment per a l'obtenció de la proposta de xifres
oficial de població, que s'estableix a la Resolució de 16 de desembre de 2003, el INE
ens ha comunicat que la xifra de població final al nostre municipi, que es sotmetrà al
Govern per a l'aprovació del Reial Decret pel qual es declaren oficials les xifres de
població a 1 de gener de 2004, és la de 4.363 habitants.

Per tot això es proposa: Aprova la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants a 1 de
gener de 2004 amb 4.363 habitants.

És sotmet a votació la proposta i es aprovada per unanimitat.
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CONVENI IBAEN.- El senyor batis dóna lectura a la següent :

PROPOSTA

Vist L'escrit del l'Institut Balear de l'aigua i l'energia, remitint aquest Ajuntament
l'acord de formalització d'un conveni de col·laboració per al finançament del
projecte de millora de la xarxa d'abastiment d'aigua al municipi, pel present venc
a proposar el ple el següent acord:

- Aprovar el següent

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IBAEN I L'AJUNTAMENT
D'ESPORLES, PERA LA MILLORA DELA XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA

A E SPORLES.

A
, dia de 2004

REUNITS

0257378
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D'una part, l'Hble. Sr. Jaume Font i Barceló, Conseller de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears, actuant en qualitat de President de l'Institut Balear de
l'Aigua i l'Energia (IBAEN), facultat per a la signatura del present conveni en virtut
de les funcions que li són pròpies d'acord amb l'establert a la versió consolidada
del Decret 58/1998, de 29 de maig de , pel que s'estableix el règim jurídic de
l'IBAEN.

De l'altra l'Il·lm. Sr.Jaume Pou Reynes, Batle de l'Ajuntament d'Esporles, actuant
en nom i representació d'aquesta institució, facultat expressament per a la
signatura d'aquest conveni en virtut de l'acord del plenari d'aquesta corporació de
dia de 2004.

Ambdues parts, en la representació amb la que intervenen, es reconeixen
recíprocament la capacitat legal necessària per a la signatura d'aquest conveni, i
per aixó,

MANIFESTEN

I." Que les conduccions que proveeixen d'aigua la població d'Esporles es mostren
insuficients per a transportar el cabal d'aigua requerit en moments punta de
demanda. És per això que la seva millora s'ha convertit en una de les principals
prioritats de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Esporles.

Així mateix i atès que la naturalesa del projecte s'enquadra entre les
competències atribuïdes a l'Institut Balear de l'Aigua i l'Energia (IBAEN), empresa
pública adscrita a la Conselleria de Medi Ambient, relatives a la promoció.
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pel proveïment de poblacions, aquest Institut també
e tais objectius.

II.- Que les obres a realitzar no suposaran cap risc per l'entorn mediambiental de
la zona i, en canvi, garantiran un bon servei d'abastament d'aigua a la població
afectada en els moments de major demanda.

III.- Que, d'una altra banda, l'art. 78.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l'administració de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears preveu
que l'Administració de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears pot subscriure
conveni de col·laboració amb altres administracions públiques en l'àmbit de les
seves competències, i d'altra, la possibilitat de subscriure convenis o acords de
cooperació per part dels ajuntaments amb la resta d'administracions públiques
per a l'assoliment de finalitats comunes d'interès públic, es preveu expressament
a l'art. 5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril de Bases de Règim Local.

IV.- Que, s'ha pogut constatar que l'Ajuntament d'Esporles i l'IBAEN
comparteixen uns interessos i objectius comuns per tot l'exposat, raó per la qual
ambdues parts atorguen el present conveni amb subjecció a les següents;

CLÀUSULES

Primera.- Objecte. Constitueix l'objecte d'aquest Conveni fixar els termes de la
col·laboració d'ambdues institucions per a l'execució del projecte de millora de la
xarxa d'abastiment d'aigua a Esporles.

Segona.- Durada i vigència. El present conveni de col·laboració tindrà una
vigència d'un any comptador des de la seva signatura, prorrogable a petició de
les parts.

Tercera.- Finançament. Amb la intenció d'assolir l'esmentat objecte, l'IBAEN
prestarà ajuda financera a l'Ajuntament d'Esporles per a l'execució del projecte de
millora de la xarxa d'abastiment d'aigua a Esporles

Quarta.- Obligacions de l'IBAEN. L'IBAEN aportarà el 75% del cost, amb una
aportació màxima de 67.500,00 euros, a càrrec de la corresponent partida
pressupostaria de l'any 2005, i la direcció tècnica de les obres.

Cinquena.- Obligacions de l'Ajuntament d'Esporles. Per la seva banda,
l'ajuntament aportarà el 25% restant, 22.500,00 euros, a càrrec de la
corresponent partida pressupostària de l'any 2005, i s'encarregarà de dur a terme
la licitació de les obres.

'

o 0,07

Sisena.- Modificació del conveni. Les parts podran modificar el present conveni
per mutu acord, comunicant-ho per escrit a les altres parts amb antelació mínima
de quinze dies.

Setena.- Causes d'extinció. El present conveni es podrà extingir prèvia
denúncia d'una de les parts amb una antelació mínima d'un mes, per mutu acord
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ció a petició d'una de les parts en el supòsit
les parts respecte a les obligacions pactades.

Vuitena.- Comissió de seguiment. En un termini de tres mesos des de la
signatura del conveni es constituirà la comissió de seguiment, formada per un
representant de l'IBAEN i un de l'Ajuntament d'Esporles. Les funcions d'aquesta
comissió seran:

- Resolució de conflictes que es puguin plantejar entre les parts, en
quant a l'aplicació de conveni.

- Interpretació del conveni.
- Gestió i solució de conflictes es cas d'extinció o resolució de conveni.
- Control i seguiment del pla financer que s'acordi segons la clàusula

Novena." Naturalesa del conveni. Aquest conveni té la naturalesa que es preveu
a l'article 3.1 c) del Text Refós de la Llei de contractes de les Administracions
Públiques, aprovat pel RDL 2/2000, de 16 de juny, i resta fora d'aplicació de
l'esmentada llei. L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent
per resoldre les qüestions litigiosos que puguin succeir com a conseqüència de la
interpretació i execució del present conveni.

En prova de conformitat, signen el present conveni per duplicat, en el lloc i data
assenyalats a l'encapçalament.

El President de l'IBAEN El Batle d'Esporles

Jaume Font i Barceló Jaume Pou Reynes

- Autoritzar el Sr. Batle per signar el documents necessaris.
El Sr. Sebastià Coll digue que el seu grup votaria a favor per què aquest acord a
era conseqüència d'una moció que havien presentat, però la solució que ells
proposaven era molt mès senzilla i haguera pogut esta llesta mès aviat. En
definitiva que s'havia fet d'una manera molt diferent a l'esperit de la proposta i
això havia provocat un retràs considerable.

El Sr. Batle digue que només s'havia millorat el projecte.

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

MOCIÓ PSOE.- El senyor Sebatian Coll Jaume dóna lectura a la següent
proposta:

MOCIO SOBRE LA PARTICIPACIÓ AL REFERÈNDUM DE LA CONSTITUCIÓ
EUROPEA

Defensam la Constitució Europea des de la convicció, no tan sols perquè ens

pugui ésser útil a les nostres vides, sinó perquè també ni el nostre model ni els
nostres valors seran, ni podran ésser, si no és dins del marc de la Unió

Europea i des de la Unió Europea.

tercera.
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sols resolts, des del marc dels Estats-nacló. Només des de la definició de polítiques
comunes i des de l'acord podem acumular la força necessària per enfrontar els
desafiaments del segle XXI.

L'aprovació de la constitució europea és un repte, és el marc imprescindible per caminar
cap a un model de vida i cultura europea, en defensa i major garantia dels drets civils i
socials dels ciutadans.

La nova constitució europea reconeix el paper de les regions i de les ciutats en la
construcció europea, consagra l'autonomia local i els principis de subsidiarietat i
proporcionalitat, i atorga un paper actiu al Comité de les regions, dipositant nous poders i
també noves competències i responsabilitats als representants locals i regionals.

Amb la constitució europea, la ciutadania europea té per primera vegada una carta comú
de drets fonamentals, amb una economia de mercat supeditada al respecte dels valors
socials.

La constitució europea potencia la democràcia, i preveu que els ciutadans i les seves
associacions representatives pugui mantenir una diàleg obert i transparent amb les
institucions europees. La unió reconeix i promou el paper dels interlocutors socials.

Una de les principals tasques que afronten les institucions i la societat en els propers
mesos és que el referéndum de ratificació del proper 20 de febrer compti amb una
elevada participació a les urnes.

Volem ésser els primers ciutadans en ratificar aquesta constitució peruqé som
europeistes i uns dels principals impulsors de la idea de la Unió Europea, perqué
qüestions com la cohesió económica, social i territorial, l'estatut de les regions
ultraperifériques queden també recollides al text.

Perqué, en definitiva, Europa representa la major esperança democràtica i seguretat al
món.

Perqué Europa no vol ser una gran potència sinó un gran model de convivència per al
món, adoptat una actitud més compromesa amb el futur de la humanitat.

Per tot aixó, és summament important que el dia 20 de febrer anume a votar. Per aixó els
representants dels ciutadans tenen una important missió: combatre el desconeixement
des de la informació, ja que aixó suposarà combatre l'abstenció, i divulgar el coneixement
del text europeu, incentivant d'aquesta manera la participació en la consulta.

És per tot aixó que el grup municipal socialista presenta pel seu debat al ple la següent
moció:

1. El ple de l'Ajuntament d'Esporles convida els a tots els ciutadans i ciutadanes
del municipi a participar activament en el referèndum sobre la constitució
europea del proper 20 de febrer de 2005.

2. El ple de l'Ajuntament d'Esporles acorda que s'iniciarà una campanya
municipal de divulgació.
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d'Esporles insta les Institucions autonòmiques i demés'

Ajuntaments œ Mallorca a implicar-se en la divulgació de la Constitució
Europea, fomentat així la participació al referèndum del proper dia 20 de
febrer de 2005.

El Sr. Miguel Ensenyat digue: que entenia que la Moció presentada per PSIB-PSOE es
posicionava clarament a favor de vot positiu a l'esmentat referèndum i que tot i que el seu
grup estava d'acord en formentar-hi la participació, no estava d'acord amb la formulació
de la Moció ja que al respecte el seu Grup demanaria el vot negatiu pels següents
motius:

1." El tractat no reconeix els drets nacionals sense estat, no recull el dret a
l'autodeterminació i no preveu l'anomenada ampliació interna de la UE.

2." Es renuncia a la possibilitat d'una política social comuna per a tota la UE, per tant,
seguiran les desigualtats de pressupostos, serveis, protecció social i salaris entre els
habitants dels estats.

3." No es reconeix el fet insular tant fonamentalment per ales Illes Balears. Ni tan sols hi
ha cap mena de declaració d'intencions per tal de regular algun tractament específic per
als territoris insulars de la UE.

4." La nostre llengua no figura al tractat que votarem. No ès una llengua oficial, malgrat
que s'aprovi el memoràndum de l'estat espanyol (molt posteriorment, i ja veurem...), no
demana la plena oficialitat del català que restarà com una llengua de segona amb menys
drets que el castellà i que altres llengües europees de molt menys demogràfic i social.

5." No garanteix la participació de les regions i nacions sense estat en les institucions
europees. El grau de participació en l'àmbit comunitari dependrà de la voluntat de cada
estat membre. El principi de subsidieritat es concreta en l'àmbit estatal.

6." Es consagra, amb totes les conseqüències, l'Europa dels estats i s'esvaeix el somni
de construir na Europa dels pobles.

7." El tractat respon mès a una perspectiva neoliberal que desenvolupa els continguts
d'una economia lliure de mercat que no pas a una perspectiva socialment progressista
que porti a terme una economia social de mercat.

Des de les Illes Balears volem mès " Europa", volem una autentica Constitució europea
que empari la diversitat i el pluralisme dels pobles europeus, que creï un veritable ens
polític que depassi els estats i que asseguri vincles directes de legitimitat amb la
ciutadania. Volem una constitució que ens reconegui com a poble, amb dret a un estat
propi, que reguli mecanismes de compensació al problema de la insalubritat, que
promogui polítiques socials, que ens garanteixi la nostre veu directe a Europa i en la
nostre llengua.

El Sr. Miguel Bernat diu que el seu vot es favorable a la proposta presentada, peró que li
agradaria eliminar alguns paràgrafs de l'exposició, ja que tenia ben clar que una institució
no s'havia de posicionar pel si o no i de la lectura de l'esmentada exposició es dona
entendre molt el vot afirmatiu, i que l'intenció del seu grup com ha dit, era fomentar la
participació.

El Sr. Sebastià Coll digue que la proposta era clara fomentar la participació.
El Sr. Miguel Bernat digue que de la lectura de l'exposició no s'entenia així.
El Sr. Batle digue que si era possible retirar alguns paràgrafs de l'exposició el manco els

que indueixen a pensar amb el posicionament creia que seria millor.
El Sr. Miguel Ensenyat digue que si es retirava l'exposició el seu grup També hi votaria a
favor.

El Batle demanar si la retirava.

El Sr. Sebastià Coll digue que no el retirava.

0010
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DVERN DE LES ILLES BALEARS
És sotmet a votació la proposta i és aprovada amb el següent resultat:

Set (7) vots a favor, dos (2) PSOE, quatre (4) PP i un (1 ) UM.
Quatre (4) en contra del PAS.PSM .

MOCIÓ PSOE.- El senyor Sebastian Coll Jaume dóna lectura a la següent moció.

En relació a la darrera renovació del paviment de la carretera que atravessa el poble, el
Grup Municipal Socialista a aquest Ajuntament, vol

a) Que s'ha col·locat una cap d'asfalt sense rebaixar el nivell d'abans. Per tal de que no
es notas i que en alguns trams l'asfalt superas el nivel de l'acera, la cap no arriba a
ran d'acera, quedant una siquia que ja ha provocat més de dues caigudes i torçades
de turmell.

b) Que s'han pintat tres passos de vianants sense fer cap estudi seriós de la seva
ubicació i sobretot sense adaptar les aceres als esmentats passos, a més de falta la
il·luminació adequada.

c) Que a l'única tram de la carretera on es tolera l'aparcament de vehicles, s'ha pintat un
linea continua que obliga a tots els conductors a infringir el codi de circulació.

d) Finalment s'han col·locat unes bandes transversal de formigó exageradamemt
agressives, les quals, a part de provocar la indignació dels conductors i la dels
veïnats que no deuen poder dormir del renou, creim que no treuen cap enlloc, ben al
contrari poden ser motiu de qualque altre infracció o fins i tot d'accident.

En relació al comportament dels conductors hem observat el següent:

1. La majoria de conductors, si bé redueixen la velocitat al passar per aquests
impediments, al surtir d'ells acceleren més si cal per a recuperar la velocitat.

2. Molts de conductors, per a esquivar la meitat de cops, passen amb una roda
per al centre de la calçada, sobretot motos i bicicletes.

3. Alguns conductors, per a esquivar el 80% dels cops, passen per al sentit
contrari de la calçada.

En relació a la situació de tals impediments, no hi trobam explicació dels que hi ha
a l'altura del pont de fusta, ja que si hi són per la sortida de nins del col·legi; quina
explicació té que només n'hi hagi en un sentit?,... tampoc deuen ser per evitar colisions
amb els vehicles que en altre temps sortien del pont perque ha fa temps que el pont
només es d'entrada. En qualsevol cas consideram que aquests tipus de mesures són
injustes de cara als conductors que respecten els límits de velocitat i que així i tot han de
soportar els sotracs cada dia.

EXPOSAR
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;OVERNM^fe^9(ttË!fÉPÂt'ÉM1^Municipal SociaMSta presenia ai P

0 OP|€Lr|iarit;^(Yi^ gue^t fliçiuaj^bam d'exposar afecta a la majoria d'esporierins, el Grup
^niciparSbciaMsta presenia ai Ple d'aquest ajuntament la següent

PROPOSTA

1er.- Instam al Sr. Batle a dirigir-se al responsable o responsables polítics de la obra per
tal de que posin remei a tot el que, segons el nostre criteri, s'ha fet malament i que hem
detallat a l'anterior exposició.

2on.- Abans d'aplicar les mesures de rectificació, donar-les a conèixer amb detall al Ple
pel seu debat i aprovació si cal.
El Sr. Miguel Bernat digue que havia fet les gestions oportunes amb el Consell Insular de
Mallorca, responsable de la carretera, i els tècnics havien respost que el pas dels
vianants era bo de resoldre, i ja estava previs de fer-ho. Respecte de les voravies ja
pareixia mès difícil ja que donar una solució distinta a l'actual portava complicacions, que
intentarien resoldre i a dia d'avui restem a l'espera de les solucions que puguin aportar
els tècnics. I que com el seu grup estava d'acord amb la proposta si afeixiria.
El Sr. Gabriel Coll digue que el seu vot era a favor si era per millorà la carretera, però el

que no podia fer el Consell Insular era ensenyar a conduir els conductors, ara si l'asfalt
estava malament s'ha d'arreglar

És sotmet a votació la proposta i ès aprovada per unanimitat

BAIXES.- El Sr. Batle demana de tractar per urgència el tema.
Sotmès a votació l'urgència es aprovada per unanimitat

El senyor Gabriel Coll dóna lectura a la següent proposta:

PROPOSTA DEVOLUCIÓ MPORT REBUTS

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

proposa la devolució del imports assenyalats.
Referència Contribuent Padró/impost Import Motiu devolució

5666/03 Oliver Xamena J. AIGUA 229,50 Fuita
542/04 Canals Climent G. IVTM 12,78 Baixa 20-09-04
15205/04 Mauro Escanden V. IMP. CONST. 42,64 Renuncia
4Tr/00 a

3Tr/03 Rosselló Coll Fca. Aigua 127,65 Errada tipus comptador

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

PRECS I PREGUNTES

El Sr. Miguel Ensenyat demanar quin era l'estat d'execució dels següents assumptes,
aprovats o demanats durant els plens de l'any 2004:
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en Ies festes orgam

ÎS de gener sobre les adjudicacions de les Barres de Bàr-)
aoes per l'Ajuntament, moció aprovada amb els vots favorables del'

Partit Popular; UM i del GM PSIB PSOE i els contraris del GM PAS-PSM. La Moció diu
"Que la secretaria elabori una normativa de barres de bars la passi a les diferents
agrupacions i dur-ia al Ple per a la seva aprovació. No s'ha duit a aprovació a cap ple tot i
que la normativa està realitzada.

0013

L'agrupació socialista d'Esporles al ple del mes de gener demanà al batle que
"amb motiu del XXV aniversari dels Ajuntaments democràtics es possassin a l'Ajuntament
fotografies de tots els baties. El batle digué si.

En diferents plens, el GM PAS-PSM ha sol·licitat el cost total de les obres del
carrer del porrentó de Ca l'amet i l'aportació que n'ha fet al respecte, de l'Ajuntament.

La Moció de tonatge camions, aprovada amb eis vots a favor del GM PSIB-PSOE
i PAS.PSM s'indicava:

Que l'Ajuntament elabori un informe, redactat per un tècnic competent, on es
valorin els desperfectes ocasionats ais carrers Vilanova, ca n'Arboc i Cotoner, per tal de
reclamar a les empreses responsables la reposició dels mateixos. Aixó no s'ha fet mai.

Que en el plac de 2 mesos, l'Ajuntament redacti una nova normativa referent al
tonatge dels camions atenent les característiques de les diferents zones i carrers
d'Esporles previ informe redactat per tècnic competent. Hem sabut que s'ha estipulat un
màxim de tonatge en 21 tones, però mai s'ens ha comunicat en tiase a quin informe
s'havia fonamentat aquesta decisió.

S'encomenà un estudi prospectiu al municipi d'Esporles a, que mai hem arribat a
veure, entre altres coses aquest estudi havia de definir quin perfil professional feia falta a
l'àrea de cultura i joventut, hi ha un equip de que està a punt de finalitzar ei contracte i
mai hem sabut les conclusions d'aquest estudi.

que

fet mai.

Amb l'aprovació del projecte de l'IES (Institut d'Educació Secundària) s'acorda

Un cop adjudicades les obres procedir a les modificacions oportunes, aixó no s'ha

Per les voravies del passeig Joan Riutort i mès concretament a les rampes dels
minusvalids. demanava que es repica-se'n ia que com eren empleades per la gent major i
lleneaaven sovint. Aixó no s'ha fet mai.

En referència a la proposta del PP del Camp de Futbol per a continuar les obres
s'acordà

Crear una comissió d'investigació, de la contractació efectuada, que estiguiformada per un membre de cada grup que designi, i pugui ser totalment autónoma perreunir-se amb qualsevol empresa, o persones que hagin intervingut amb la contractació
2.- Crear una comissió, pel seguiment de les obres formada per un regidor decada grup poiític. Aquestes comissions no s'han fet mai tot i que el GM PAS.PMS ho ha

demanat en nombroses ocasions

Respecte a la moció aprovada de realitzar un concurs d'idees per a l'entrada del
poble, no s'havia fet res mai.

Respecte a la regulació de trànsit rodalies del centre de dia i local d'activitats
sociocuiturals no s'havia procedit segons la moció aprovada.
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sobre les Ajudes a famílies monoparentals, aquest

Respecte al llistat de pel·lícules prohibides per al societat general d'autors que el
grup municipal PAS-PSM havia demanat a cada ple, des de la prohibició de la projecció
de la pel·lícula "la pelota vasca" el passat mes de juliol, el portaveu del GM PAS.PSM
informa al batle que desistia i que ja no faria més aquesta pregunta, i obsequià al batle
amb un exemplar de la pel·lícula "La Pelota Vasca".

El Sr. Batle respongué que el panorama politic no era fàcil dificultava la feina de
gestió de l'equip de govern, encara que si posi el màxim d'esforç.

El Sr. Miquel Ensenyat digue que només demanava per qué no s'havien executat.
Obsequiar al Sr. Batle amb un exemplar de la película " La Pelota Vasca".

El Sr. Jordi Garrió demanar que es senyalitzessin els carrers afectats per la
prohibició del tonatge amb la quantitat corresponent, per d'aquesta manera evitar mals
intensos amb l'interpretació de la norma.

Referent els desperfectes ocasionats en el decurs de les obres, digue que alguns
d'ells no podien esperar a finalitzar les mateixes per ser arreglats, i per aixó que
demanava que s'arreglessin.

El Sr. Sebastià Coll demana com estava l'execució del carrer Vilanova.
Així mateix demanar que havia passat amb el POS 2005, que havien rebut tan

poc.
El Sr. Batle digue que al Sr. Miquel Ensenyat havia fet un repàs els plenaris del

2004, i que ja li agradaria que de totes les ideés que es proposaven el menys se
n'hagessin pogut realitzar el 40%, que ja es donaria per satisfet. Que com a feina
d'oposició li pareixia molt correcte la seva actuació, però que el correcte seria implicar-se
ja que d'aquesta manera es quan es fan els projectes. Que per exemple havia fet un
munt de queixes pel coordinador esportiu, i el dia que se'l havia convocat per les proves
no hi havia assistit, que per altre part tenia tot el dret de no assistir-hi, peró li agradaria
evitar la demagògia i que fes una oposició constructiva.

Respecte de les fotografies del Baties democràtics, no hi havia partida
pressupostaria, que esperava que pel 2005, es contemples el pressupost.

Pel que feia el carreró digue que ho havia contestat a un plenari, que si es podia
repassar els del 2003.

Les comissions del Camp de futbol era ventat que s'havia aprovat i no s'havia fet,
que miraria de donar-li solució.

Respecta de l'entrada del poble, encara les obres no estaven finalitzades,
després en parlarien.

Llistat pel·lícula efectivament havia de tenir temps per cercar-ho.
En relació el carrer de sa Vilanova, des de la presentació de la moció s'havia

avisat els propietaris de la UA i aquests ja estaven desenvolupant-le, esperava que en un
termini breu estigues finalitzat.

Respecta del ROS 2005 digué que era una qüestió del CIM, però que hi havia un
plurianual i havia passat altres anys.

El Sr. Miguel Bernat respongué respecta de les tones, i comentar les actuacions
que s'havien dut a terme: S'havia fet un estudi i una reunió dels efectats, per paliar el
tema. Peró l'informe tècnic encara no s'havia pogut fer per manca de partida
pressupostaria, que esperava que pel 2005, es soluciones el tema.

Respecte del aparcaments del Centre de Dia, al carrer Cotoner, la Policia Local
havia fet un estudi, canviant el sentit del pàrking, per aprofitar el màxim els aparcament a
l'ora que els usuaris del Centre de Dia no tinguessin impediments per accedir-hi. Pel que
feia el carrer Canonge Garau, precisava pintar les senyals damunt l'asfalt, però com
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ih^cabar l'obra per pintar les esmentades senyals damunti^pretén és que el final hi hagin els llocs tal com vam quedar.
Respecta del carrer Vilanova, s'havia tingut una reunió amb el arquitectes i el

projecte restava pendent de subsanar deficiències.
El Sr. Jordi carrió demanar que s'arreglessin les senyals, per exemple possar el

pont de fusta.
El Sr. Miguel Bernat digue, que ho desconeixia, que feria les gestions oportunes,

per solucionar el cas.
Respecta de la senyalització del tonatge, entenia que si es podien posar les

senyals, que s'havia d'estudiar com i comprovar la partida pressupostaria.
La Sra. Dolores Matas digue respecte de les barres de bar, que la comissió

s'havia fet i la normativa d'alguna manera s'havia establerta.

El Sr. Miquel Ensenyat volgué intervenir en un torn de replica, i el batle no li donà
la paraula per entendre que les preguntes ja havien estat contestades, i que per la seva
part era molt tolerant en el tema de precs i preguntes, ja que no s'havien de convertir en
un segon ple. Al respecte Miquel Enseñat digué que no es donava per satisfet ni
contestat, i que per tant demanaria la convocatòria d'un ple extraordinari per tal de que el
batle informés sobre tots aquestes aspectes.

La Sra. Matas li recordar que la competència era del Batle i per tant no era lògic
dur a Ple l'aprovació, si el Batle així ho decidia. I més concretament que s'havia fet un
Plenari extraordinari per contestar.

Respecta de la normativa per utilitzar la sala d'activitat del Centre de Dia, ja
s'estava eleborant.

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

JOr -

Esporles, 27 de gener de 2005.
El Batle, La Secretària,
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DE DIA 27 DE GENER DE 2005

Membres assistents:

Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sr. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Miquel Enseñat Riutort
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Jorge Carrió Frau

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores del
vint-i-set de gener de 2005, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, en primera
convocatòria, el Ple de la Corporació, sota la presidència del batle. Sr. Jaume Pou
Reynes, 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 secretària, la de la
Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

SORTEIG MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS.- Seguidament es realitza el
sorteig públic per a la designació dels membres de les Meses electorals per al
Referèndum de la Constitució Europea que serà el proper dia 20 de febrer de 2005,
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:

Districte 1 - Secció 1 - Mesa A
- President

Titular Font Bordoy Jaime
Ir suplent Bonnin Riera M. Magdalena
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2n suplent FacchI Bordoy Alejandro José
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%/;
-1 r Vocal A

Titular

1 r suplent
2n suplent

Barceló Palmer Sebastiana

Colom Riza Francisca

Alzamora Ametller Alejandro

- 2n Vocal B

Titular

1r suplent
2n suplent

Canaves Vidal Antonio

Font Carrascosa Gabriel

Bosch Moranta Bernardo

Districte 1 - Secció 1 - Mesa B
- President

Titular

1r suplent
2n suplent

Morro Sastre M. Josefa

Homar Bestard Bartomeu Ramon

Miguel Gomara Perelló Margarita

-1 r Vocal A

Titular

1r suplent
2n suplent

Garcia de la Banda Garcia Gloria

Matas Cendra Bartolomé

Nadal Salas Francisca

- 2n Vocal B

Titular

1r suplent
2n suplent

Lopez Buendia Antonia
Matas Bosch Ana

Nadal Salas Antonio

Districte 1 - Secció 1 - Mesa C
- President

Titular Rodriguez Pemichi Miquel Angel
1r suplent Tomas Terrasa Juan Francisco
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2n suplent Ramírez León Miriam

-1 r Vocal A

Titular Sastre Nadal Maria

1r suplent Pedrerol Perico Carmen Helena
2n suplent Sabater Salom Maria Antonia

7 /) .

i 8

- 2n Vocal B

Titular Verd Auli Catalina

1 r suplent Vaquer Castro Pedro José
2n suplent Riutort Costa Catalina

Districte 1 - Secció 2 - Mesa A

- President

Titular Cotoner Goyeneche Maria Lourdes
1 r suplent Auli Ginard Tomeu
2n suplent Catalan Fernandez Albert

-1 r Vocal A

Titular Aguaded Landero Ana Bella
1 r suplent Calafat Vila Rosa Maria
2n suplent Expósito de la Rosa Juana

- 2n Vocal B

Titular Bordoy Sabater Catalina
1 r suplent Costas Mercade Maria Dolores
2n suplent Estrany Gaya Jaime

Districte 1 - Secció 2 - Mesa B
- President

Titular Izquierdo Tellez Susana Maria
1 r suplent Mercant Morey Antonio
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2n suplent

-1 r Vocal A

Titular

1r suplent
2n suplent

- 2n Vocal B

Titular

1r suplent
2n suplent

Districte 1 - Secció 2 - Mesa C

- President

Titular Soler Coll Margalida
1 r suplent Vivancos Sánctiez Ignacio
2n suplent Rossello Pujadas Juan Matias

- 1er Vocal A

Titular Turner Mills Jill Elizabeth

1 r suplent Reyat Ferra Antonio
2n suplent Soler Jaume Angela

Gomez Garcia de Paredes Santiago

Mas Busquets Magdalena
López López M. Isabel
Muñiz Guerrero Carmen

de Jesús Argillier Carlos Felipe
Mayoral del Hoyo Carlos
Giron Ruiz Eva Maria

- 2n Vocal B

Titular Pla Miro Joana Maria

1 r suplent Sánchez Maimó Gloria
2n suplent Villalonga Torres Pedro

Un cop examinats els assumptes inclosos a l'ordre del dia, essent les vint hores i trenta
minuts, el batle aixeca la sessió, de la qual jo, com a secretària, estenc aquesta acta
Esporles, 27 de gener de 2005
La secretària t Vist i plau

El batle
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DVERN DE LES ILLES
CELEBRADA PEL PLE DE LAJUNTAMENT

EL DIA 24 DE FEBRER DE 2005

Membres assistents:
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Jorge Carrió Frau
Sr. Miquel Enseñat Riutort
Sr. Gabriel Coll Barceló

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint
hores i trenta minuts del dia vint-i-quatre de febrer de dos mil cinc, es reuneix a la Sala
d'Actes de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la
Presidència del Sr. Batle, Jaume Pou Reynes i amb l'assistència dels Senyors Regidors
que es relacionen a l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella
tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix
com a Secretària la de la Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTES ANTERIORS." El Sr. President pregunta si qualque membre de la
Corporació ha de fer qualque observació a les actes de la sessió ordinària de dia 25 de
novembre de 2005.

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

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

- Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 302 de dia 9.02.05,
proposta liquidació recàrrec cànon sanejament aigua.
Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 312 de dia
11.02.05, acords baixa liquidacions IBI
Conselleria Presidència, registre d'entrada núm. 317 de dia 11.02.05,
campanya Bonus d'Infància.

- Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 324 de dia 14.02.05, projecte
Llei coordinació policies locals.

- Conselleria d'Innovació Energia, registre d'entrada núm. 326 de dia 14.02.05,
butlletí informatiu 2 energia

- Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 325 de dia 14.02.05,
compensació telefònica 4t TR 2004.
Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 328 de dia 14.02.05,
dades entrega a compte tributs estat gener.
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5VERN DE LES is Illes Balears, registre d'entrada núm. 350 de dia
10^,' "dívul^atïfó œnstituciô europea i suggeriments per absentisme

escolar.
Conselleria d'Obres públiques, ordenació del territori, registre d'entrada núm.
351 de dia 16.02.05, ordre tarifes servies interurbans transport públic.
Col·legi públic Gabriel Comas i Ribas, registre d'entrada núm. 355 de dia
16.02.05, col·laboració policia local circuit educació vial.
Ministeri d'industrial i energia, registre d'entrada núm. 365 de dia 17.02.05,
informació i necessitats campanya todos.es
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 232 de dia 02.02.05, previsió
places vacants policia local i turística.
Conselleria de Turisme, registre d'entrada núm. 234 de dia 02.02.05, material
publicitari per subvenció estacionalitat turística
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 235 de dia 02.02.05, ordre
uniformitat policies locals.
Ministeri d'Interior, registre d'entrada núm. 240 de dia 3.02.05, mesures
seguretat per challenge volta a Mallorca.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 243 de dia 3.02.05, devolució
augment bonificació descomptes transport aeri i marítim.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 244 de dia 3.02.05, informació
necessitats motocicletes policia local.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 250 de dia 3.02.05, revisió
dades registre policia local.
Institut Nacional Estadística, registre d'entrada núm. 252 de dia 3.02.05,
relació definitiva seccions i meses referèndum.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 260 de dia 4.02.05, cartells
indicadors de subvenció per adquisició.
Conselleria d'innovació energia, registre d'entrada núm. 261 de dia 4.02.05,
reunió pla eficiència energètica.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 274 de dia 7.02.05, convocatòria
reunió esport base.
Associació municipis Illes Balears, registre d'entrada núm. 278 de dia
07.02.05, conferència informativa sobre IB3.
Conselleria Medi Ambient, ordenació territori, registre d'entrada núm. 309 de
dia 10.02.05, avantprojecte ordre foment associacionisme finques rústiques.
Ajuntament de Puigpunyent, registre d'entrada núm. 169 de dia 25.01.05,
invitació pla acció agenda local 21.
Delegació del Govern Illes Balears, registre d'entrada núm. 205 de dia
28.01.05, percentatge col·locació cartell per referèndum.
Conselleria Medi ambient, registre d'entrada núm. 207 de dia 28.01.05,
prorroga caça tords a coll.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 232 de dia 2.02.05, previsió
places vacants policia local i turística.
Conselleria de Turisme, registre d'entrada núm. 234 de dia 2.02.05, material
publicitari per subvenció estacionalitat turística.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 235 de dia 02.02.05, ordre
uniformitat policies locals.

í9.

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batlia haguts
des de l'últim Ple, els quals són el següents: des del núm. 25/05 fins al 51/05.

La Corporació es dona per assabentada.
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OVERN DE El senyor batia dóna lectura a la següent proposta:

PROPOSTA

Vista la necessitat que té aquest Ajuntament de donar resposta al
problema de la fauna domestica d'aquest municipi i donat que no pot donar una
resposta ràpida, propos al Ple d'aquest Ajuntament el següent acord:

1Aprovar el present conveni entre Natura Parc i l'Ajuntament d'Esporles.
2." Autoritzar el batle per signar quants documents siguin necessaris.
El Sr. Miquel Ensenyat demanar de que l'assumpte restes damunt la taula, ja que

al seu parer era que el conveni presentat tenia algunes mancances, fer referenda a
l'ordenança aprovada pel ple de l'ajuntament, a la llei autonòmica etc. i al moviment de
voluntaris, que com digue havien desenvolupat fins el dia d'avui, una tasca prou eficient
amb els animals abandonats i en el conveni, no veia cap referenda als mateixos ni com
es coordinarien amb dues tasques.

El Sr. Jordi Carrio digue que 60 euros era un preu molt elevat per la feina que
s'ofertava en el conveni. Així mateix digue que no restava clar a l'esmentat conveni ni els
medis de recuperar l'animals ni com en el seu cas es sacrificaria aquest. Que entenia que
hi havia medis mes barats de fer les coses, posant-se en contacte en la societat de
caçadors o altres associacions del poble.

El Sr. Miguel Bernat explicar que l'ordenança no era vigent. Que els cans no
tenien per què no tornar el seu propietari, ja que reglamentàriament havien de portar el
xip i per tant podien ser retornats a casa seva. Pel que feia als voluntaris no veia en el
conveni cap inconvenient per què poguessin seguir amb la seva tasca i que l'Ajuntament
no tenia els medis adients per desenvolupar la tasca. En definitiva que era precís
arreglar el tema, per tant el seu grup volia seguir endavant amb la proposta.

El Sr. Miquel Ensenyat digue que el problema no era tan greu com s'explicava al
pròleg del conveni, que la coordinació entre els voluntaris i natura Parc no quedava
reglada i que l'esmentat conveni tenia moltes mancances.

El Sr. Pere Trias s'incorporà al Ple.
El Sr. Miguel Bernat digue que el personal de l'Ajuntament, havia retirat alguns

d'aquest animals, però que no era el que tocava ja que ni la seva preparació professional
ni entre les seves tasques i figurava aquesta, i per això entenia que el mès aviat
possible s'havia de resoldre el problema, sense perjudici de que el ple adoptes el
compromís de negociar amb el voluntaris i amb Natura parc una millor efectivitat del
conveni.

El Sr. Batle digue que desprès del rebombori que hi havia hagut a la Casa del
Poble , amb els propietaris del cans, l'ordenança resta sense publicar. També digue que
l'Ajuntament no tenia medis per fer-se càrrec d'aquest servei. Que si es trobava un ca
fora del horari laboral del personal de l'ajuntament era un problema molt greu, per altre
banda l'Ajuntament no tenia el vehicle autoritzat legalment per transportar animals i que
altres ajuntaments ja havien signat l'esmentat conveni per entendre que en principi era
una bona solució fins a trobar un sistema millor. Però que no li discutiria si era car o barat,
si no que l'Ajuntament havia de solucionar el tema, ja que no tenia medis per fer-ho per
ell mateix.

El Sr. Jordi Garrió digue que en primer lloc la clàusula primera no li pareixia bè, ja
que estaven parlant de que l'Ajuntament no tenia el personal adient i per efectuar la
retirada, resultava que l'animal havia d'estar en possessió del personal de l'Ajuntament, i
no veia pressupostat apart les gestions que s'havien de fer abans de la recollida que si
estava prevista el conveni.
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els vcjTuntaris per poder localitzar el propietari, d acord amb la llei autonòmica. ^ c 3El Sr. Batle digue que no hi havia cap municipi que els guardes, per ell mateix.

És sotmet a votació la proposta i no és aprovada amb el següent resultat:

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

PRORROGA TELEASISTENCIA.- La senyora Dolores Matas Cendra dóna
lectura a la següent proposta:

PROPOSTA

Vist l'escrit dirigit aquest Ajuntament registre d'entrada 25 de dia 3 de febrer, del
Ministeri de Treball i Assumptes Socials en relació a la prorroga del conveni de
Teleasistencia subscrit entre l'IMSERSO, la FEMP i l'Ajuntament, pel present venc
proposar al Ple el següent acord:

- Aprovar prorrogar el Conveni de Teleasistencia firmat entre IMSERSO, la
FEMP i l'Ajuntament d'Esporles.

- Autoritzar el batle per signar els documents necessaris.

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

MOCIO PAS.PSM. COMISSIONS INFORMATIVES.- El senyor Miquel Enseñat
Riutort dóna lectura a la següent proposta:

Els resultat de les eleccions electorals Municipals del Maig de 2003, que no
atorgaren la majoria a cap de les formacions polítiques i la impossibilitat posterior de qué
les dues agrupacions progressistes arribàssin a formar un govern majoritari i estable
propiciaren la creació d'una situació política complicada tant per l'equip de govern com
pels grups municipals que restam a I l'oposició. Després de gairebé dos anys de
legislatura, aquesta complexa situació s'ha fet palesa en nombroses ocasions, creant
sovint situacions d'enfrontament entre els grups polítics. Davant d'aquesta situació és
necessari cercar models de funcionament que permetin un major consens entre tots els
grups polítics. L'estructuració actual de les Comissions Informatives en una general i una
de comptes no propicia una gestió eficaç, transparent i basada en el consens entre totes
les agrupacions.

Per tot aixó el grup Municipal PAS-PSM proposa al Ple de l'Ajuntament per a la seva
aprovació la següent Moció:

Modificació Comissions Informatives permanents:

1) Les actuals comissions (de comptes i general) queden substituïdes per les següents
comissions permanents:
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OOon
WFRN ESPECIAL DE COMPTES I ADMINISTRACIÓ: '' 24Kononnia,"set^a (pressupostos, comptabilitat, ordenances fiscals, recaptació,...) i

Administració (contractació, personal, accions judicials,...)

B) COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I ACTIVITATS. Ordenació, gestió,
execució i disciplina urbanística, activitats i promoció i gestió d'habitatges.

C) COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ SOCIAL I CULTURAL: cultura,
educació, esports, temps lliure, sanitat, serveis socials i patrimoni históric-artístic.

D) COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT, OBRES I MANTENIMENT:
seguretat a llocs públics, ordenació del trànsit, protecció civil, prevenció i extinció
d'incendis, parcs i jardins, vies urbanes i rurals, camins, protecció del medi ambient
fires i mercats, defensa d'usuaris i consumidors, cementiri i serveis funeraris,
subministrament d'aigua i enllumenat públic, neteja viària, recollida i tractament de
residus, clavegueram i tractament d'aigües residuals, transport públic, manteniment
d'edificis i instal·lacions.

2) Atès lo previst a l'art. 125 del ROF s'acorda:

a) El President de cada comissió es determinarà d'acord amb el procediment previst a
l'art. 125 a) del ROF.

b) Cada comissió estarà integrada per un membre de cada grup municipal amb vot
ponderat. A les sessions hi podrà assistir amb veu i sense vot qualsevol regidor
encara que no formi part de la comissió (art. 125 b) del ROF).

c) L'escrit a què fa referència l'art. 125 c) del ROF es presentarà en un termini de 5 dies,
comptats des de l'acord del Ple

3) Atès lo previst a l'art. 134 del ROF la periodicitat de les sessions serà la següent:

a) Comissió Informativa d'Urbanisme: quinzenalment.
b) Comissió Informativa Especial de Comptes: trimestralment.
c) La resta de Comissions Informatives: mensualment

Les comissions quedaran constituïdes en el decurs del pròxim mes de març (art.
125 ROF)

El Sr. Miquel Ensenyat digue que entenia que passar de sols tenir dues
comissions a una composició bastant mès complexa de comissions, precisava mès d'una
setmana, que era el temps que havien tingut, per estudiar el tema i per aquest motiu
proposava de deixar el tema damunt la taula.

La proposta és deixa damunt la taula.

ROTULACIÓ CARRER NOVA OBERTURA.- El senyor batle dóna lectura a la
següent proposta:

PROPOSTA
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3VERN DE LES ILlK^Alï'AlfSnstruïts els habitatges de protecció oficial i l'obertura del 'J Q
nou carrer, que esra situaiara zona anomenada com Es Rafal d'es Capellans la qual es
divideix en dues zones, una anomenada Ca l'Amet i l'altra Ca l'Onclo i, seguint els criteris
que fins ara s'han utilitzat a l'hora de designar els noms dels carrers, que han estat els de
conservar els topònims del d'aquest municipi i, vist que ja existeix un carrer amb el nom
de Ca l'Amet, es per la qual cosa es proposa al ple d'aquest Ajuntament aprovar al nom
d'aquest nou carrer com el de Ca l'Onclo.

El Sr. Miquel Ensenyat digue que a pesar de la seva protesta per les obres
dels habitatges, el seu vot serà a favor del nom proposat.

El Sr. Jordi Carrió digue que el seu grup votaria a favor del nom de ca
l'Onclo.

Sotmès a votació, és aprovat per unanimitat.

BAIXES I DEVOLUCIONS.- El senyor Gabriel Coll dóna lectura a la següent
proposta:

PROPOSTA DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

Examinada la documentació que acompanya als rebuts que es detallen a

continuació, es proposa la devolució del imports assenyalats.

Referència Contribuent Padró/impost Import Motiu devolució

2649/04 Roca Alemany Fca. IVTM 12,78 Baixa 16-07-04
0025001 Soberats Bauza Fca. IBI Urbana 206,10 Ordre CAIB
3911/04 Comunitat Prop. Casa Aigua 562,13 Fuita

des Poble 9

5743/04 Estades Llinàs C. Aigua 4291,50 Fuita

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

MOCIO PAS.PSM.- El senyor Miquel Ensenyat demanar tracta per urgencia una
moció referida a la construcció d'un punt verd a Ses Rotgetes.

Sotmesa a votació la urgència, es aprovada per unanimitat.

El Sr. Miquel ensenyat dóna lectura a la següent MOCIÓ:

El passat dilluns dia 21 de febrer la Junta Directiva de l'Associació de Veïns de
Ses Rotgetes, va presentar al registre de l'Ajuntament una carta adreçada al Batle en la
qual manifestava la seva preocupació per la realització d'unes obres de condicionament
pel trasllat dels contenidors de recollida selectiva de paper, vidre i envasos que estan
actualment instal·lats a la carretera i suposen un vertader perill per a tots aquells/es veïns
i veïnes que per fer-ne ús, han d'infringir les normes de circulació.

Al respecte la col·locació dels contenidors a l'indret escollit per l'Ajuntament
resulta tant perillós o més que l'actual. Per altre part els contenidors existents resulten
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•s

ipcwfiçi^Siic^lwtent^ de les urbanitzacions de Ses Rotgetes 1 Jardin delores:" mpoiFno^^steixiap estudi tècnic que senyali la conveniència de fer les obres
on s'entan fent.

Per aquests motius,
El Grup Municipal PAS-PSM presenta al Ple de l'Ajuntament per a la seva

aprovació la següent Moció;

A." Instar al Batle d'Esporles a NO instal·lar els contenidors de recollida selectiva
a l'indret on s'hi fan obres a l'Avinguda de Ses Rotgetes.

B.- Crear una Comissió integrada per un representant de cada grup polític amb
veu ponderat, un representant de l'Associació de veïns de Ses Rotgetes, un representant
de l'Associació de Veïns de Jardin de Flores, i el Cap de la Policia Local, amb veu peró
sense vot, que en un període inferior a un mes, elabori un estudi sobre la idoneidad dels
indrets per instal·lar contenidors de recollida selectiva, amb possibilitat d'augmentar el
nombre existent.

El Sr. Ensenyat digue que a Ses Rotgetes es queixaven, en rao, del vertader perill
que ès instal·lar aquests contenidors el lloc que es fa.

El Sr. Jordi carrió digue que el seu grup estava a favor del primer punt, que no
s'instal·lessin els contenidors aquell lloc, peró no del segon, ja que digue, no es podia
crea una comissió per cada assumpte.

El Sr. Miguel Bernat digue que no estava d'acord amb crea la comissió. Cue ja
s'havia convocat una reunió ambdues associacions. Jardin de Flores i Ses Rotgetes per
tal de parlat d'aquest tema i d'altres que els afectaven, que aquesta reunió ja havia
d'estar feta el dimarts passat i per raó de calendari no s'havia fet. Cue abans d'iniciar les
obres ja s'havia parlat amb l'associació i aquesta i venia conforme.

El Sr. Ensenyat digue que només s'havia parlat amb la primera associació no en
la segona.

El Sr. Gabriel Coll digue que el seu vot seria en contra, que si be era veritat que
només s'havia parlat amb una associació, que tots podien tenir fallos, peró també volia
que restes clar que a vegades era difícil localitzar als membres de les associacions, que
s'enviaven cartes que tornaven sense firmar etc. Que la Junta directiva de l'Associació,
qui pareix que dirigeix l'escrit a l'Ajuntament, no s'havia reunida , que si dos senyors
s'havien posat d'acord, no es podia dir que la Junta havia acordat. Que el lloc on s'havien
de instal·lar els contenidors de material per reciclar, no era un punt tremendament
conflictiu, no constava cap accident i de fet ja hi estaven instal·lats abans contenidors de
fems. Per altre banda el que si era conflictiu i urgent retirar eren els contenidors del lloc
on estaven instal·lats en aquest moment, que la Guardia Civil havia advertit alguns dels
usuaris, de no poder estar aturats a la carretera. I respecta de la carta que havia tirat dins
les bústies dels veïns el PSM, no podia consentir que es diguessin mentides i menys per
escrit.

El Sr. Miguel bernat digue que feia molts anys que els contenidors estaven
instal·lats aquest lloc i ningú havia dit res.

El Sr. Miquel Ensenyat digue que el lloc no era l'adient i el nombre resultava molt
insuficient. I demanar la votació dels dos punts per separat.

El Sr. Batle digue que el punt verd no te altre nom que punt verd d'Esporles, que
havien de deixar de parlar de ses Rotgetes com uns veïns apart, que els veïns de ses
Rotgetes eren veïns d'Esporles, integrats a tots els efectes, que a ningú li agradava tenir
el contenidors aprop, peró que tinguessin clar que eren necessaris i d'accident no n'hi
havia hagut cap i sempre havien estat ubicats aquest lloc.

És sotmet a votació el punt A de la proposta i és aprovat amb el següent resultat:

- Sis (6) vots a favor, quatre (4) del PAS.PSM i dos (2) PSQE.
- Cinc (5) vots en contra, quatre (4) PP i un (1 ) UM.
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punt B de la proposta i no és aprovat amb el següent 1 q ^

re ra voiaci
Cinc (5) vots en contra, quatre (4) PP i un (1 ) UM.
Quatre (4) vots a favor del PAS.PSM
Dues (2) abstencions del PSOE

MOCIO PAS.PSM.- El senyor Miquel Enseñat demana tractar l'assumpte per
urgència, és sotmet a votació aquesta i és aprovada per unanimitat.

Seguidament dóna lectura a la següent MOCIÓ:
Darrerament s'ha incrementat la freqüència horària de la línia que cobreix els

trajectes entre Esporles i Palma, la qual cosa, suposa una bona notícia per a tots els
Esporlerins i Esporlerines que fan ús del transport públic. Tot i aixó existeix una
problemàtica amtD els estudiant universitaris d'Esporles que per fer ús del transport públic
han de baixar fins a Palma i posteriorment fer ús de la línia 19 de l'EMT, ja que la línia
que cobreix Esporles i Palma no s'atura a la Universitat.

Per aquest motiu, el Grup Municipal PAS.PSM, presenta al Ple per a la seva
aprovació la següent Moció:

- Instam al Sr. Batle per tal de què emprengui els contactes oportuns amb la
Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i transports per tal de donar solució
a aquesta problemàtica.

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

PRECS I PREGUNTES.-
- El Sr. Pere Trias demanar se li digues el punt del plenari on l'oposició podia

entrar en debat.
El Batle li respongué que dins cada assumpte hi havia un debat i tenien lloc totes

les intervencions necessàries.
El Sr. Miquel Ensenyat demanar amb que s'havia finançat l'estudi que havia

fet la policia de la circulació a Son Trias ?, ja que per fer l'estudi del tonatge dels camions
encara no s'havia trobat financiació.

- Fer un prec a l'Ajuntament demanant que es controlessin les obres dintre dels
Carrers que no estiguessin senyalitzades i es prenguessin les mesures oportunes.

- Així mateix digue que el dilluns proper acabava el personal subvencionat pel
SOIB i no s'havia presentat l'estudi previst. També demanar com quedaria l'horari del
Centre de Dia, que havia sigut ampliat en vistes que hi havia aquest personal.

Demanar qui havia fet l'encimentada a la Costa de Sant Pere.
- Demanar quin us s'havia fet dels 5.000 euros de subvenció atorgats per

l'Institut de Serveis Socials a aquest Ajuntament, per emergència social.
- Respecta del Casal de Joves, com ha quedat el projecte, no se'n ha tornat a

parlar.
Demana per la freqüència del canal 33, quan funcioni la nova cadena com

quedarà?
Demanar per què no s'havien col·locat els passos de vianants al pont de fusta

i el pas de vianants del carrer dels Balladors.
- Respecta del tonatge i l'ocupació de la via pública digue que no es

respectaven, que els menys dues vegades el camió del Butano no ho havia
respectat.

- Pel que feia al Patronat de Cultura com era que no s'havia reunit?.
Com estava la instal·lació de l'aire condicionat al Centre de Dia?

El Sr. Jordi Carrió demana respecta de l'urbanització de Son Trias passava que hi havia
tanta brutícia i si ja estava recepcionada.
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)VERN DE y.L^gB^y-iAR^ digue que l'Urbanització de Son Trias no estava
recepdonada, i que de la brutícia no en tenia coneixement, però que li podia adelantar
que parlarla amb els promotors per què la retiressin.

Pel que feia el Casal de Joves, una vegada es va adquirir l'edifici de veïnat de
l'Ajuntament, va quedar aparcat el projecte de la Rectoria, en espera de com es
distribuirà l'esmentat edifici i els recursos econòmics que es puguin tenir per acomodar-lo.

La reforma de la circulació de Son Trias digue que no havia tingut cap cost afeixit
ja que l'havia fet la policia Local. Cas diferent del tonatge del camions que si bé s'havia
pogut fer l'informe de la policia, per fer l'estudi complet, es precisaven els serveis
professionals d'un enginyer ja que era un tema totalment diferent i que incidia amb
l'estructura dels carrers etc.

Referent al control de les obres es fera el possible per estar-hi més al damunt.
Pel que feia a la Costa de Sant Pere digue que i pararia esment per saber el que

havia passat.
Les passos de vianants digue que pel mes de marc s'havia enviat l'estudi al CIM.
Respecta de la seguretat en les obres digue que la policia tenia una persona

assignada que controlava l'ocupació de la via publica, que així mateix totes les obres
tenian un estudi de seguretat i que el director de les obres era responsable del
desenvolupament adient de les obres. Així i tot es pararà més esment per si hi hagués
algun incompliment.

La Sra. Dolors Matas respecta del Patronat digue que esperava s'havia dirigit una
carta a les entitats sol·licitant el projecte i pressupost d'enguany i restava a l'espera per
reunir la Junta.

Pel que feia el Centre de Dia encara que no hi haguí el personal del SOIB, es
pensava fer un esforç i continuar amb el mateix horari i fent els acompanyaments.

Pel que feia a l'estudi demanat que ja estava fet i a la seva disposició.
El Sr. Miquel Ensenyat digue que passaria per estudiar-lo.
Respecta de les subvencions digue que s'havien justificades totes per escrit i

restaven ala seva disposició.
El Sr. Batle donar compta del cost del carrer de ca l'Amet que com digue el Sr.

Ensenyat li havia demanat en reiteració altres vegades. El cost I per aquest Ajuntament
va ser de 127.466,63 euros , encara que el cost total va ser superior, ja que la part de
davant l'edifici del començament del carrer la va paga la propietat i l'altre vora de la
carretera el CIM.

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

Esporles, 24 de febrer de 2005.
El batle. La secretària.
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CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 31 DE MARÇ DE 2005

Membres assistents:
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Jorge Carrió Frau
Sr. Gabriel Coll Barceló

Membres que han excusat la seva absència:
Sr. Miquel Enseñat Riutort

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

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

El Sr. Antoni Vidal excusar al Sr. Miguel Ensenyat, digue que no hi podia assistir per
causes alienes a la seva voluntat

ACTES ANTERIORS." El Sr. President pregunta si qualque membre de la
Corporació ha de fer qualque observació a les actes de la sessió ordinària de dia 24 de
febrer de 2005.

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

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

Col·legi Públic Gabriel Comas i Ribas, registre d'entrada núm. 355 de dia
16.02.05, col·laboració policia local circuit educació vial.
Esporles Bàsquet club, registre d'entrada núm. 370 de dia 17.02.05, sol·licitud
subvenció.

- Conselleria d'Educació, cultura i esports, registre d'entrada núm. 378 de dia
18.02.05, certificació núm. obres institut.

- Conselleria de Presidència, registre d'entrada núm. 389 de dia 21.02.05,
justificació despeses subvencions manteniment escoleta.
Conselleria de Presidència, registre d'entrada núm. 390 de dia 21.02.05,
justificació despeses subvencions ludoteca.
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rM/cDvi r*c ICC icteApb^idènda, registre d'entrada núm. 391 de dia 21.02.05,'OVERN DE

Federació Entitats Locals Balears, registre d'entrada núm. 403 de dia
21.02.05, convocatòria assemblea general.
Delegació del Govern, registre d'entrada núm. 416 de dia 22.02.05,
convocatòria concentracions FSAP-CCOO.

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 421 de dia 23.02.05, edicte
bases subvencions Parc Naturals.

- Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 422 de dia 23.02.05,
convocatòria reunió sistemes seguretat i emergències.

- Conselleria d'Economia i hisenda, registre d'entrada núm. 457 de dia
25.02.05, entrega liquidacions IBI.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 460 de dia 25.02.05, cursos
formació personal biblioteca.

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 479 de dia 02.03.05, tramesa
documentació Pla Territorial.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 511 de dia 04.03.05, remissió
DVD tonades de feina de mallorca.

- Ajuntament de Manacor, registre d'entrada núm. 512 de dia 04.03.05,
convocatòria reunió arxivers.

- Gerència Territorial del Catastre, registre d'entrada núm. 569 de dia 10.03.05,
remissió fitxers PAD i RUPAD-DGC a CAIB.

- Col·legi Públic Gabriel Comas i Ribas, registre d'entrada núm. 574 de dia
11.03.05, sol·licitud subvenció compra mòdul impressora.

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 575 de dia 11.03.05, comentaris
visita biblioteca.

- SOIB, registre d'entrada núm. 576 de dia 11.03.05, justificació subvenció
participació sociocultural.

- SOIB, registre d'entrada núm. 577 de dia 11.03.05, justificació subvenció
manteniment edificis.

- Conselleria de Comerç i Indústria, registre d'entrada núm. 578 de dia
11.03.05, aprovació inicial pla director sectorial energètic.

- Ministeri d'Economia i hisenda, registre d'entrada núm. 591 de dia 11.03.05,
oficina virtual del cadastre.

- Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 609 de dia 15.03.05, informació
registre policies locals.

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 611 de dia 15.03.05, ordenança
gestió residus construcció demolició.

- Conselleria de Comerç i Indústria, registre d'entrada núm. 622 de dia
16.03.05, aprovació inicial pla director sectorial energètic.

- Ministeri d'Economia i Flisenda, registre d'entrada núm. 623 de dia 16.03.05,
quotes nacional lAE juny desembre 2004.

- Conselleria Comerç i Indústria, registre d'entrada núm. 631 de dia 17.03.05,
determinació zona turística per limitació horaris.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 652 de dia 18.03.05 de dia
18.03.05, aprovació conveni definitiu dotació parcel·la IES.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 656 de 18.03.05, aprovació
definitiva pavimentació i dotació coliseu POS 2005.

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 690 de dia 23.03.05, organització
davallada als inferns.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 695 de dia 23.03.05 pressupost
canvi plataforma programes gestió tributària.

- Govern Balear, registre d'entrada núm. 696 de dia 23.03.05, notificació
aprovació inicial pla director sectorial telecomunicacions.
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La Secretària dóna compte dels decrets de Batlia haguts

des de l'últim Ple, els quals són el següents: des del núm. 52/05 fins al 122 /05.

La Corporació es dona per assabentada

MOCIO PAS.PSM. Comissions informatives.- Es retira de l'ordre del dia.

ORDENANÇA iNSTAL·LACiONS ESPORTIVES.- El senyor Jaime Capel Rotger
regidor de l'àrea d'esports dóna lectura a la següent proposta:

PROPOSTA D'APROVACIÓ I APLICACIÓ DEL PREU PIJBLIC PER A LA PRESTACIÓ
DELS SERVEI EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.

1." En compliment de alló disposat a l'art 15 al17 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre. Reguladora de les Hisendes Local, i vists els informes tècnics-económics a

que es refereix l'art. 25 de la mateixa, s'acorda, en caràcter provisional, l'aplicació
d'aprovació i aplicació del Preu Públic per a la prestació dels serveis en les
instal·lacions esportius municipals i l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la
mateixa.

2.- De conformitat amb alló disposat a l'esmentat art. 17 de la llei 39/88, el present
acord provisional, s'exposarà el públic pel termini de trenta dies, a fi que els interessats
puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas
de que no es presentin reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i
s'exposarà en el BOIB el text integra de l'ordenança.

I

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ
DELS SERVEIS DE PISCINA, PABELLO POLIESPORTIU, PISTES
POLIESPORTIVES I CAMP DE FUTBOL.

Article 1er. Concepte.
De conformitat amb el previst a l'article num. 117, en relació amb l'article 41.b),

ambdós de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix el preu públic per la prestació dels serveis de la piscina, pabello
cobert, pistes poliesportives cobertes, pistes poliesportives descobertes, pista de tenis i
camp de futbol, especificades a les tarifes contingudes a l'apartat 2 de l'article num 3°, que
es regirà per la present ordenança.

Article 2on Obligats a pagar.
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DVERN DE l'entrada a las instal·lacions esportives de"^ ^
propietat municipal, així com l'utilització dels diferents serveis existents a les mateixes. ^3 0

Estan obligats a pagar el preu públic regulat en aquesta ordenança qui es benefici de
l'entrada i dels serveis o activitats, prestats o realitzats per aquest Ajuntament, a que es

refereix l'article anterior.

Article 3er Quantia.
1." La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà fixada a la tarifa

continguda a l'apartat següent, per cada un dels distints serveis o activitats.
2." La tarifa d'aquesta preu públic serà la següent;

Piscina Municipal

Entrades de 4 a 14 anys a 0,75 euros/dia
- Abonaments de 10 entrades a 5 euros

Entrades majors de 14 anys a 1 euros/dia
Entitats Esportives d'Esporles o euros

Pabello cobert

- Utilitzacions residents 6 euros/hora
- Utilitzacions no residents 12 euros/hora
- Utilitzacions residents amb llum 12euros/hora
- Utilitzacions no residents amb llum ..24 euros/hora

Entitats esportives d'Esporles 0 euros

Pistes Poliesportives descobertes
- Utilitzacions residents 0 euros/hora
- Utilitzacions no residents 6 euros/hora
- Utilitzacions residents amb llum 3 euros/hora
- Utilitzacions no residents amb llum 12 euros/hora
- Entitats Esportives d'Esporles 0 euros

Pistes de Tennis
- Utilitzacions residents 3 euros/hora
- Utilitzacions no residents óeuros/hora
- Utilitzacions residents amb llum 12 euros/hora
- Utilitzacions no residents amb llum .... 24 euros/hora
- Entitats Esportives d'Esporles 0 euros
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Camp de Futbol

Futbol:

- Utilitzacions residents 25 euros/hora

- Utilitzacions no residents 80 euros/hora

- Utilitzacions residents amb llum 40 euros/hora

- Utilitzacions no residents amb llum 120 euros/hora

- Entitats Esportives d'Esporles 0 euros

Futbol-7

- Utilitzacions residents 20 euros/hora

- Utilitzacions no residents 60 euros/hora

- Utilitzacions residents amb llum 30 euros/hora

- Utilitzacions no residents amb llum 90 euros/hora

- Entitats Esportives d'Esporles 0 euros

Article 4t. Obligació de pagar.

1. La obligació de pagar al preu públic regulat en aquesta ordenança neix des de

que es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificades a l'apartat 2 de
l'article anterior.

2." El pagament del preu públic s'afectuarà en el moment d'entrar al recinte de que

es tracti o al sol·licitar l'alquiler dels objectes a que es refereix l'apartat 2 de l'article
anterior.

Disposició Final.

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Bolletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, parmeneixent en vigor fins la seva

modificació o derogació expressa.

El Sr. Jordi Carriò demanar com era que no es contemplava el preu del pavelló
cobert. El Sr. Jaume Capel li respongué que no hi havia cap canvi al respecta de
l'anterior.

És sotmet a votació la proposta i és aprovada amb el següent resultat:
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oq ó 4
BAIXES I DEVOLUCIONS.- El senyor Gabriel Coll dóna lectura a la següent

proposta:

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS

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

proposa la baixa dels esmentats rebuts.

Rebut Contribuent Padró Import Motiu baixa

1231/04 Matas Frau A. taules i cadires 49,91 Denegació

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

PROPOSTA DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

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

proposa la devolució del imports assenyalats.

Referència Contribuent Padró/impost Import Motiu devolució

5796/04 Figuerola Villalonga F. AIGUA 144,00 Fuita
4891/04 Rosselló Pujadas J.F. AIGUA 243,00 Fuita
5273/04 Alorda Nadal Llucià AIGUA 65,70 Fuita
1453/04 Jimenez Glez. J. A. I.V.T.M. 3,32 Baixa Vehicle
1836/04 Matas Sastre A. I.V.T.M. 38,34 " "

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

RECEPCIÓ PUNTA SON QUINT.- El senyor Miquel Bernat Bosch dóna lectura a
la següent proposta:

PROPOSTA D'URBANISME
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)VERN DE LËÎ^1BEÊ$^'BAIÎAIÇS"'Ç signar I'acta de recepció de la ^unitat d'actuacio núm. 6 de les Normes Subsidiàries de Planejament
d'Esporles, Punta de Son Quint, entre el representant de l'Ajuntament i la ^ J
propietat,

Per la present propós al Ple:

Ratificar I'acta que a continuació es transcriu.

"ACTA DE RECEPCIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ NÚMER06 DE LES
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT D'ESPORLES,

PUNTA DE SON OUINT

Esporles, 17 de març de 2005

L'Ajuntament d'Esporles, representat pel Sr. Miguel Bernat Bosch, regidor delegatde l'àrea d'Urbanisme, procedeix a la recepció de la unitat d'actuació número sis de les
Normes Subsidiàries de Planejament d'Esporles, Punta de Son Quint.

Assisteix com a representat de l'entitat Punta de Son Quint, S.L., el SR. Juan
Oliver Mateu, i com a Secretaria de la Corporació Sra. María Dolores Sureda Trujillo.

Lliure de càrregues segons el Registre de la Propietat, constant els elements
recepcionats els a continuació relacionats:

"I. Porción de terreno identificada con el número 3 de la Unidad de Actuación
número Seis de Esporles, de 14.000 m2 destinado a equipamiento (EO), lindante: al
Norte, con finca 4 del Proyecto; al Sur, con finca 2 del Proyecto; al Este, con franja (zona
6) adyacente a la carretera PM 1120 (de Palma a Esporlas por s'Esglaieta) y con
copropiedad de D. Francisco de Villalonga y de Cantos, mediante camino; al Oeste, con
franja (zona 5 del Proyecto) adyacente a la carretera PM 1140 (de Palma a Esporles por
Establiments).

Datos registróles: Tomo 5606, Libro 104, folio 101, Finca 4223, Inscripción V.
II. Porción de terreno identificada con el número 4 de la Unidad de Actuación

número Seis de Esporles, de 5.197 m2, destinado a espacio libre (EL), lindante: al Norte,
con la gasolinera "Es Pi Verd"; al Sur, con la finca que acaba de describirse en el
expositivo I, al Este, con franja (zona 6 del Proyecto) adyacente a la carretera PM 1120
(de Palma a Esporles por s'Esglaieta); al Oeste, con franja (zona 5 que se describe
seguidamente) adyacente a la carretera PM 1140 (de Palma a Esporles por
Establiments).

Datos regístrales: Tomo 5606, Libro 104, Folio 104, Finca 4224, Inscripción 1®.
III. Franja de terreno de 2.905 m2, destinada a viario, identificada con el número 5

de la Unidad de Actuación número seis de Esporles, lindante: al Norte, con gasolinera"Es Pi Verd"; al Sur, con remanente de la finca Son Quint; al Este, fincas 1, 2, 3 y 4 del
Proyecto; al Oeste, con carretera PM 1140 (de Palma a Esporles por Establiments).

Datos regístrales: Tomo 5606, Libro 104, Folio 107, Finca 4225, Inscripción 1®
IV. Franja de terreno identificada con el número 6 de la Unidad de Actuación

número Seis de Esporles, de 723 m2, lindante: al Norte, con gasolinera "Es Pi Verd"; al
Sur, con propiedad de D. Francisco de Villalonga, mediante camino; al Este, con
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jceíietere^M í^ Esporles por s'Esglaieta) y con zona 7 que se describre
seguioarnentê.

Datos regístrales: Tomo 5606, Libro 104, Folio 110, Finca 4226, Inscripción 1®.
V. Franja de terreno identificada con el número 7 de la Unidad de Actuación

número Seis de Esporles, de 758 m2, destinada a viario, lindante: al Norte, con zona 6
antes descrita; al Sur, con propiedad de D. Francisco de Villalonga y Cantos, mediante
camino; al Este, con carretera PM 1120 (de Palma a Esporles por s'Esglaieta); al Oeste
con zona 6 antes descrita.

Datos regístrales: Tomo 5606, Libro 104, Folio 113, Finca 4227,
Inscripción 1®."

'

JJ...O

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

- Cinc (5) vots a favor, quatre (4) PP i un (1 ) UM.
- Cinc (5) abstencions, tres (3) PAS.PSM i dos (2) PSOE

PRESSUPOSTS 2005." El Sr. Batle donar lectura a la següent :

PROPOSTA

Aprovar el següent pressupost per a l'any 2005

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPITOLS

Operacions corrents 2.677.631,41 euros

Capíto Denominació
I
1
2
3
4

Imposts Directes
Imposts Indirectes
Taxes í Altres Ingressos
Transferències corrents

Ingressos patrimonials

Import euros

808.049,40
260.500,00
816.067.00
787.015.01

6.000,00

Operacions de capital

Capit Denominació
oi
6 Alineació d'Inversions Reals
7 Transferències de Capital

2.479.676,32 euros

import
euros

0,00
2.479.676,32
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Total pressupost d'ingressos
5.157.307,73 euros

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOL

Operacions
corrents

2.383.485,02 euros

Capítol
1
2

3
4

Denominació
Despeses de Personal
Despeses de Béns
Corrents i Serveis
Despeses Financeres
Transferències Corrents

Import euros
876.433,38
689.980,49

48.670,00
768.401,15

Oper.de
capital

Capítol
6

Denominació
inversions Reals

2.566.734,49 euros

Import euros
2.566.734,49

Operacions
financer.

207.088,22 euros

Capítol
9

Denominació
Passius Financers

Import euros
207.088,22

Total pressupost
despeses

de 5.157.307,73 euros

PLANTILLA PERSONAL 2005.
D'acord amb allò disposat a l'article 90 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora

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

1.FUNCIONARIS Places Grup Nivel Vacants Actua
A) Escala habilit.caràcter nacional

SECRETARI-NTERVENTOR 1 A/B 20 - 1
B) Escala d'Administració General
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ADMINISTRATIU

ADMINISTRATIU

c) Subescala auxiliar
AUXILIARS ADMINISTRATIUS

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

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

Policia Local (interí)

Policia Local (interí)

Policia Local(turístic)

Auxiliar Policia Local (Interí)
Auxiliar Policia Local (interí)
Auxiliar Policia Local (Interí)

2. PERSONAL LABORAL
A) Contractes indefinits
CAPATAÇ
OFICIAL 1era

OFICIAL 1era Serv. Tècnics ..

NETEJADORA -interí- (20/h set)
NETEJADORA -interí- Ò8/h set)

NETEJADORES .(20 h/set)

ADMINISTRATIU
BIBLIOTECA ARXIU I N.L. -interí -

BIBLIOTECA ARXIU I N.L ..

ARQUITECTE (11 h/set)
COORDIN.ESPORTIU (35h/set) interí.

AUXILIAR ADMINISTRIU
TREBALLA.FAMILIAR (30h/set)..
TREBALL.FAMIL. Interí-(30h/set)

AUX. ADM.Dispen.Mèdic (16h/set)
NETEJADORA (20 h/set)

NETEJADORA (28 h/set)
PEO

PEO (interí)
PEO
CONSERGE
TREBALL. FAM. (30 h/set)

1 C 17 - 1

1 c 14 - 1

1 c 14 - 1

1 D 11 1

2 D 14 2
1 E 11 - 1
1 D 14 1 -

1 D 11 1 -

1 D 11 1 -

1 D 11 1 -

1 D 11 1 -

1 E 11 _ 1
1 E 11 - 1
1 E 11 1

2 2
1 - - - 1
1 - -

- 1
2 - -

- 2
1 - -

- 1

1 - -
- 1

2 _ _
_ 2

1 - -
- 1

1 - - 1 -

1 - -
- 1

1 - - - 1
1 -

- 1
1 - - - 1
1 - -

- 1
1 - - - 1
2 - - 2 -

2 - -
- 2

2 - - - 2
3 - -

- 3
3 - - 3 -

T
>
J
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TREBALLADORA SOCIAL (interi)
TREBALLODORA SOCIAL

1
1
1
1

^ ^ i .

El Sr. Antoni Vidal demanar de deixar l'assumpte damunt la taula, ja que com digue
faltava el portaveu del seu grup i no li pareixia be discutir un tema tan important sense la
seva presència. A més també argumentar que els documents que formaven l'expedient
complet no havien estat el seu abast fins feia dos dies i no s'havia pogut estudiar en detall
el pressupost.
El Sr. Jordi Garrió digue que el seu grup hi votaria en contra principalment per què hi

havia partides com la de serveis socials i cultura, que es vessen les partides del Patronat,
escoletes etc., que encara que amb el seu conjunt pujaven un muntant elevat no era en
realitat tota la despesa per aquest concepte, donat que la mateixa partida incloïa la
seguretat social.
El Sr. Batle li respongué que per llei venia obligat a fer-ho així.
El Sr. Garrió també digue que hi notava a falta aquest pressupost l'obertura d'una partida,

encara que fos en sis euros, per la constmcció d'una nova piscina. Aquesta obra digue es
podria almenys començar a tenir prevista i fomentar l'estalvi a altres partides com per
exemple passar-li la previsió de la subvenció de Tramuntana etc.
Respecta de l'asfalt dels carrers no li pareixia bé asfaltar sense prèviament haver arreglat

les canonades d'aigua potable o clavegueram, si fos necessari.
També digue que hi havia taxes molt obsoletes, que no cobrien el cost del servei.
Demanar el lloguer de la Farmàcia per quants mesos s'havia previst?
Respecta dels 19.000 euros del camp de futbol per què havien de ser empleats?
El Sr. Batle li respongué que els euros del camp de futbol eren el sobrant d'allò preparat

per disposar el camp de futbol.
Que la previsió del lloguer de la farmàcia només era fíns a juny, que era el previst.
Respecta de l'asfalt dels carrers digue que abans de procedir a tirar la capa d'asfalt es

comprovava que les canonades de sota estiguessin en condicions, i per això s'havian deixat
alguns carrers, però que d'altres com si estaven en condicions es procedia asfaltar, ja que
com tots podien comprovar era necessari de fer-ho.
Pel que feia al Patronat el Sr. batle digue que la partida que se li assignava era molt més

elevada que l'IPG i que a sobra s'havia de tenir amb compta el conveni que s'havia de
signar amb la banda de musica amb un cost del voltant de 4.000 euros, en definitiva que
l'augment de la partida del Patronat era superior a 15%.
La Sra. Dolores Matas digue que totes les subvencions sol·licitades al Patronat s'havien

concedit.
El Sr. Antoni Vidal digue que s'havien demanat només el que sabien que el podien donar.
El Sr. Batle digue que no era el moment de discutir les taxes, que això s'havia de fer

abans.
El Sr. Batle digue que no volia que sortís aprovat un tema un tema tan important com era

el pressupost, amb el vot de qualitat. Per aquest motiu digue que deixava el tema damunt la
taula per un proper ple. Així mateix demanar a la corporació que fessin un esforç de
presentar totes les modificacions que volguessin fer al pressupost abans del Ple, en
propostes clares, ja que com digue hi havia contemplats el pressupost temes tan importants
com el cabletjat de ca l'Amet etc. que precisaven d'una resposta ràpida.

Paper transcripció acords i resolucions



0257412 I

)VERN signat el conveni amb l'IBAEN, per poder fer la ^

canonada de l'aigua potable.

PRECS I PREGUNTES.-
La Sra. Lourdes Noguera demanar quins criteris s'havien seguit per procedir asfaltar els
carrers.

El Sr. Pere Trias demanar que quan haguessin d'arreglar canonades d'aigua, que
avisessin els veïns abans de tallar-los l'aigua, ja que per exemple el carrer Major, s'havia
tallat per dues vegades l'aigua sense avisar. Això ocasionava als efectats un bon disturbi
i com a conseqüència les queixes pertinents, que en un futur es tingues en compte per
evitar aquestes molèsties.
Així mateix digue quin problema hi havia amb GESA, al carrer ca Arbos, que hi havia
baixades de tensió, el que ocasionava rompudes a electrodomèstics i ordenadors,
demanar que es fessin les gestions oportunes per què es soluciones.
El Sr. Jordi Garrió fer les següents preguntes que com digue eren repetició d'altres fetes

abans que no havien tingut encara solució:
¿ Com està el tema de la senyalització els carrers, referent els camions de 14 tones?
Pel que feia a la descarrega dels camions a les 7,30 del mati, com era que no s'havia

regulat encara ?.
Per què no s'havia solventat la problemàtica amb els passos de vianants? I mès

concretament davant la papereria, que segons digue no donava per passar una vegadas'havia creuat el carrer.
Demanar que instes a la propietat de Son Trias, perquè procedís a la neteja del solar ala

vora de l'escoleta.
Demanar que la policia sortís en mès freqüència els vespres.
El Sr. Antoni Vidal demanar quan es recepcionaria Son Trias?
El Sr. Batle respongué que enviaria un escrit a GESA al respecta de les baixades de

tensió.
El Sr. Miguel Bernat

Respecta de la recepció de Son Trias que s'estava fent el dipòsit regulador de l'aiguai fins que no estigues enllestit no es podia recepcionar.
Respecta de la senyalització de les 14 tones dels camions, que s'estava esperant de

programar totes les senyals que s'hauran de menester, del carrers en general per que lacomanda surti mès a compta.
Digue que actualment les sortides nocturnes eren dues cada mes, però ques'esperava augmentar.
Respecta del passos de vianants ja s'havia preparat, per la policia, l'escrit el CIM.
L'ordre dels carrers va ser començar per alt i anar fent els mès necessitats.
Respecta del fems de Son Trias ja han estat avisats.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-una
hores i trenta-cinc minuts, el senyor batle aixeca la sessió, i per fer-hi constar el que s'hiha tractat, jo la Secretària en donc fe, i amb el seu Vist i Plau estenc la present Acta allloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

Esporles, 31 de març de 2005.
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CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 28 D'ABRIL DE 2005

Membres assistents:
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Jorge Carrió Frau
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Miquel Enseñat Riutort

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint
hores i trenta minuts del dia vint-i-vuit d'abril de dos mil cinc, es reuneix a la Sala d'Actes
de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència
del Sr. Batle, Jaume Pou Reynes i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es
relacionen a l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella tractar els

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

Secretària la de la Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- El Sr. President pregunta si qualque membre de la
Corporació ha de fer qualque observació a les actes de la sessió ordinària de dia 31 de
març de 2005.

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

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

Institut Nacional Estadística, registre d'entrada núm. 906 de 15.04.05, circular
inscripció estrangers padró.

- Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, registre d'entrada núm. 908 de dia
15.04.05, convocatòria assemblea general socis.

- Conselleria d'Educació i cultura, registre d'entrada núm. 910 de dia 15.04.05,
organització cursos català per a estrangers.

- Delegació del Govern, registre d'entrada núm. 917 de dia 18.04.05,
concentració davant administració justícia.
Institut Nacional Estadística, registre d'entrada núm. 918 de dia 18.04.05,
instruccions tècniques per certificacions padronals residència abans 8/08/04

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 929 de dia 19.04.05, requeriment
documentació per subvencions biblioteca arxiu i activitats culturals.
Conselleria d'Educació, cultura i esports, registre d'entrada núm. 953 de
20.04.05, subvenció pla coordinador normalització lingüística

- Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 963 de dia 21.04.05, informació
tipus llicència Sa Granja.
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PM DF I F<i registre d'entrada núm. 965 de dia 21.04.05, ■004KIN Ut Lt3 ¿^¿i^pi-J^Ircîtoca en administracions públiques.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 970 de dia 21.04.05, pas per
Esporles campionat Mallorca de ciclisme.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 997 de dia 22.04.05, decret sobre
aparells elèctrics i electrònics i gestió dels residus.
Institut Nacional Estadística, registre d'entrada núm. 998 de dia 22.04.05,
aclariments resolució acreditació residència estrangers.

- Col·legi Públics d'Esporles, registre d'entrada núm. 1002 de dia 22.04.05,
reunió posada en marxa institut.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 832 de dia 08.04.05, novetats
Llei pressuposts 2005.
Conselleria Medi Ambient, ordenació del territori, registre d'entrada núm. 833
de dia 08.04.05, incoació procediment elaboració pla ordenació recursos
naturals Serra de Tramuntana.

- Conselleria de Salut i Consum, registre d'entrada núm. 851 de dia 12.04.05,
sol·licitud domicilio per renovació base de dades.

- Conselleria de Turisme, registre d'entrada núm. 852 de dia 12.04.05, edició
fulletons itineraris guiats.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 862 de dia 13.04.05, sol·licitud
informes aspirants borsa interins policia.
Conselleria Economia i hisenda, registre d'entrada núm. 876 de dia 14.04.05,
resum baixes recaptació primer trimestre 2005.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 880 de dia 14.04.05, sol·licitud
informació accions subvencionades agenda local 21.
Delegació del Govern, registre d'entrada núm. 888 de dia 14.04.05,
concentracions previstes davant administració de justícia.

- Govern Balear, registre d'entrada núm. 898 de dia 15.04.05, campanya
targeta nadó.

DECRET DE BATLÍA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batlia haguts
des de l'últim Ple, els quals són el següents: des del núm. 122/05 fins al 174 /05.

La Corporació es dona per assabentada

Es sotmet a ratificació la Resolució de batlia núm. 157/05,

RESOLUCIÓ DE BATLIA núm. 157 /05

Vista la Resolució del conseller de Treball i Formació de 18 de març de 2005
(BOIB núm. 46 de 22.03.2005) per la qual s'obre la convocatòria per concedir
subvencions a les corporacions locals, per contractar treballadors desocupats per
realitzar obres i serveis d'interès general i social, pel present venc a resoldre.
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)vencions per una proposta per a la millora de la imatge i
míantèTiimenro edrRcis i espais públics d'Esporles i també per una proposta
per a l'impuls desenvolupament sociocultural a Esporles.

'7,9.

D'acord amb
retribucions;

el punt desè de la Resolució s'estableixen les següents

Treballadora Social
Tècnic Riscs Laboral
Ajudant Comunitat
Treballadora Familiar
Dinamitzador Cultural
Auxiliar Biblioteca
Informador Laboral
Monitor Temps Lliure
Peó

Netejadora

1653,08 euros
1653,08 euros
845,65 euros /
1132,60 euros

1135,19 euros
1135,19 euros

1135,19 euros
1135,19 euros

1031,92 euros

724,84 euros /

/ bruts mes (p.
/ bruts mes (p.
bruts mes (p.p
/ bruts mes (p.
/ bruts mes (p.
/ bruts mes (p.
/ bruts mes (p.
/ bruts mes (p.
/ bruts mes (p.
bruts mes (p.p

p.p.extra.inclosa)
p.p.extra. inclosa)
.p.extra. inclosa)
p.p.extra. inclosa)
p.p.extra. inclosa)
p.p.extra. inclosa)
p.p.extra. inclosa)
p.p. extra, inclosa)
p.p.extra. inclosa)
.p. extra, inclosa)

- Dur al pròxim ple de la corporació per a la seva ratificació.

Es sotmet a votació la ratificació i ès aprovada per unanimitat.

PLEC CLAUSULES POS 2005.- EL Sr. Batle donar lectura a la següent,

PROPOSTA

Vista la necessitat que tè aquest Ajuntament de contractar l'obra
"PAVIMANTACIÓ I DOTACIÓ DE SERVEIS DEL CARRERO DEL COLISEU ", obra
inclosa dintre el PLA D'OBRES I SERVEIS pel , 2005, projecte redactat per l'enginyer de
Camins, Canals i Ports Sr. Bartolomé Reus Cabellas.

1Aprovar el projecte redactat per l'Enginyer de Camins , Canals i Ports Sr. . Exposar-
lo al públic.

2." Habilitar les partides corresponents per fer front a les despeses.
3." Aprovar el plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el

contracte de les obres esmentades mitjançant concurs amb procediment obert.

PLEC TIPUS DE LES CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

PARTICULARS QUE HAN DE REGIR ELS CONTRACTES D'OBRES
DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES MITJANÇANT SUBHASTA AMB
PROCEDIMENT OBERT POS 2005, "DOTACIÓ DE SERVEIS DEL

CARRERO DEL COLISEU "
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Clàusula primera. Objecte del contracte.- Es l'execució de les obres
compreses en el projecte titulat "DOTACIÓ DE SERVEIS DEL CARRERO
DEL COLISEU obra inclosa dintre el PLA D'OBRES I SERVEIS pel

2005, projecte redactat per l'enginyer Sr. Bartolomé Reus Cañellas.

Són de caràcter contractual el Plec de Condicions Generals en tot allò que no

s'oposi a la Llei 13/1.995 de data 18 de maig, modificades per la Llei 53/99 i
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny pel que s'aprova el Texte Refós de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, Reglament de
Contractació aprovat pel R.D. 1098/2001, de 12 d'octubre, el Plec de

prescripcions tècniques, els quadres de preus, la memòria, el pressupost, els
plànols i demés documents obrants a l'expedient que constitueixen el
projecte, i que a tots els efectes es consideren incorporats al present plec. En
cas de discordança entre aquest plec i el de prescripcions tècniques,

s'aplicaran els presents plecs i demés legislació vigent amb la matèria.

Clàusula segona. Pressupost.- El pressupost

TOTAL PRESSUPOST DE L'OBRA 63.069,09 euros.

PLA D'OBRES I SERVEIS 2005

"DOTACIÓ DE SERVEIS DEL CARRERO DEL COLISEU "

Pressupost 63.069,09 euros.

Aportació CIM 25.227,64 euros.

Aportació MAP 25.227,63 euros

Aportació Ajuntament 12.613,82 euros.
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expressa de l'existència de crèdit.- A la ^

partida corresponent del pressupost d'aquest Ajuntament per a 2005. per fer
front al pagament de l'obra.

Clàusula quarta. Termini d'execució.- Es fixa com a termini d'execució de
les obres el de tres mesos.

El termini començarà a comptar a partir de l'endemà de la data de l'acta de
comprovació i replantejament.

Clàusula cinquena. Procediment de licitació i forma d'adjudicació.- El
procediment de licitació d'aquest contracte d'obres és l'obert i la forma
d'adjudicació serà per subhasta,
d'acord amb l'article 83 i següent de la Llei 13/1.996 de data 18 de maig de
Contractes de les Administracions Públiques, modificada per la llei 53/99 i
d'acord amb allò establert amb el Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny pel
que s'aprova el Texte Refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.

Clàusula sisena. Model de proposició.- Les proposicions que presentin els
contractistes s'han d'ajustar al model següent:
El Sr./Sra

amb domicili a carrer/plaça
telèfon número districte postal amb DNI num

actuant (3) , es

compromet a realitzar l'obra objecte del contracte d'acord amb el detall i les
condicions següents(4):

Tot això, d'acord amb les clàusules d'aquest plec, el contingut del qual
declara conèixer expressament.

,d de 19..
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S'entén a tots els efectes que les proposicions comprenen no només el
preu de la contracta, sinó també l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit
(IVA), d'acord amb el que estableix la normativa que regula aquest impost i
l'article 78 de la Llei 13/95 de data 18 de maig de Contractes de les
Administracions Públiques, modificada per la Llei 53/99 de 28 de desembre,
i d'acord amb allò establert amb el Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny

pel que s'aprova el Texte Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques i Reglament de l'esmentada Llei.

Clàusula setena. Documents que s'han d'adjuntar a la proposició. A les

proposicions, s'hi han d'adjuntar obligatòriament els documents següents:

a) Document Nacional d'Identitat, si és una persona física, o escriptura de
constitució o modificació, si és el cas, degudament inscrita en el Registre
Mercantil, si el proponent és una societat.

b) Poder Notarial si la proposició es firma en nom d'altre.

c) Declaració expressa responsable de no trobar-se comprès en cap de les
causes d'incapacitat i incompatibilitat establertes en l'art. 20 de l'esmentada
normativa.

d) Certificació de l'Administració Tributària de l'Estat de que el proponent es

troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries.
e) Document acreditatiu de l'alta a l'impost sobre activitats econòmiques i del

pagament del darrer rebut.
f) Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social de que el

proponent es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions amb
la Seguretat Social.

g) Resguard acreditatiu de la garantia provisional.
h) Document acreditatiu de la classificació exigida. En el cas que no fos
necessària, algun dels documents prevists als articles 16 i 17 de la Llei
13/1995, modificada per la Llei 53/99, de 28 de desembre, i d'acord amb allò
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Texte Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Si l'empresa proponent és estrangera, també ha de presentar els
documents assenyalats en els articles 15.2, 23 i 80.2 de la Llei 13//L995 de
data 18 de maig de Contractes de les Administracions Públiques, modificada

per la llei 53/99, Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny pel que s'aprova el
Texte Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i si
l'oferta la fórmula una agmpació temporal d'empreses, ha d'adjuntar els
documents esmentats a rart.24 de la indicada Llei.

Quan sigui necessària la presentació d'uns altres documents, s'haurà de
sol·licitar per escrit i l'adjudicatari els podrà presentar en qualsevol moment
anterior a la formalització del contracte, llevat que el citat escrit disposi una

altra cosa.

Dels documents citats en aquesta clàusula se'n poden presentar els

originals o les còpies que tinguin caràcter d'autèntiques d'acord amb la
legislació vigent.

Clàusula vuitena. Presentació de la proposició i dels documents.- La

proposició i els documents enumerats en la clàusula anterior s'han de

presentar en sobres separats i, tancats i firmats pel contractista o persona que

el representi i s'hi ha de fer constar en cadascun el contingut respectiu i en

tots dos el nom de l'interessat.

Les proposicions s'han de presentar amb els justificants d'haver satisfet
les taxes en la quantia prevista en l'Ordenança fiscal vigent de l'Ajuntament
d'Esporles.

Els sobres abans ressenyats hauran de ser presentats a l'Ajuntament,
en horari d'oficines, el termini de presentació acabarà a les 10 hores, del dia
següent, en aquell en que faci vint-i-sis , dies naturals, comptats des de el dia
següent al de la data de publicació de l'anunci en el en el Butlletí Oficial de
Oficial de les Illes Balears. Una vegada presentada una proposició, no podrà
ser retirada baix cap pretext.
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ERN DE L^WLteS s'envien per correu, l'empresari haurà de
justificar la data d'imposició de l'enviament a l'oficina de correus, i anunciar ' '^W
a l'òrgan de
contractació la remissió de l'oferta mitjançant, fax 971 61 04 45, telegrama
o el correu electrònic aiuntament@aiesporles.net, el mateix dia. Sense la
concurrència d'ambdós requisits no serà admesa la proposició si és rebuda
per l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data d'acabament del
termini. Transcorreguts, no obstant, 10 dies naturals a la indicada data sense
haver-se rebut la proposició, aquesta no serà admesa en cap cas.

L'acta d'obertura de les proposicions econòmiques tendra lloc a les 18
hores del segon dijous hàbil després de la finalització del termini de

presentació de propostes.

Clàusula novena. Mesa de contractació.- Formaran part de la Mesa:
- President: el Batle o el regidor en qui delegui.
- Vocals:

Un representat de cada un dels Grups polítics de

l'Ajuntament.
La secretaria de la Corporació o funcionari

L'arquitecte municipal.
Un representant del CIM.

- Secretaria: funcionari de la Corporació.
Tots els components de la Mesa actuaran amb veu i vot. Per al còmput

de majories s'aplicaran les normes sobre formació de la voluntat dels òrgans
Col·legiats, segons el que disposa la Llei 30/1992, disposant en tot cas el
President del vot de qualitat.

Si la Mesa observes a la documentació presentada errors materials o

defectes esmenables, podrà concedir, si ho estima convenient, un termini no

superior a tres dies hàbils perquè el licitador rectifiqui els errors o esmeni els
defectes.

Paper transcripció acords i resoiucions



0257421 I

)VERNPÍWÏÍ8 provisional. Per a prendre part en aquesta^"*o
ò -fcontractació, s'haurà d'acreditar la constitució d'una garantia provisional • 9

corresponent al 2% del pressupost de contracte.

Clàusula ouzeua. Garantia definitiva.- L'adjudicatari en el termini de

quinze dies hàbils comptadors des de la notificació de l'adjudicació haurà
d'acreditar la constitució de la garantia definitiva corresponent al 4% del
pressupost de l'adjudicació.

Clàusula dotzena. Disposicions comuns a les garanties.- Les garanties es

podran prestar per alguna de les formes i condicions previstes a l'art. 36 de la
Llei 13/1995, modificada per la Llei 53/99 i del capítol III del Reial Decret

390/1996, de dia 1 de març. Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny pel que

s'aprova el Texte Refós de la Llei de Contractes de les Administracions

Públiques.

Clàusula tretzena. Formalització del contracte. L'adjudicatari queda
obligat a subscriure, dins el termini de trenta dies naturals comptadors des del
següent a la notificació de l'adjudicació. al corresponent document
administratiu de formalització del contracte i el Secretari de la corporació
n'ha de donar fe.

El contracte es podrà formalitzar en escriptura pública quan ho sol·liciti
el contractista i serà al seu càrrec.

Clàusula quatorzena. Drets i obligacions derivats del contracte.- Són els

que s'estableixen en el present Plec, en els documents que s'hi considerin
incorporats i els que es derivin de la legislació aplicable.
En particular, seran a compte del contractista les despeses derivades dels

anuncis de licitació, les taxes per presentació de treballs de replantejament,
direcció, inspecció i liquidació i qualsevol altres que resultin d'aplicació
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ii^closes les autoritzacions i les llicències i

0d'altres organismes públics.
També el contractista adjudicatari de les obres ha d'assumir el cost

econòmic que suposi l'elaboració i la col·locació d'un cartell, que
subministrarà el Consell Insular de Mallorca , en el que s'indiqui a peu
d'obra, en un lloc visible des de la via publica, el nom de l'obra, l'organisme
o organismes que la subvencionen i la resta de dades adients.

Tots els anuncis que col·loqui el contractista a peu d'obra informant el
públic en general dels perills o de les incidències han d'estar redactats, com
mínim en la llengua catalana.

Clàusula quinzena. Abonaments ai contractista.- El contractista tendrá

dret a l'abonament de l'obra que realment executi d'acord amb el preu

convingut. En aquest sentit, l'import de les obres executades s'ha d'acreditar
mensualment al contractista mitjançant certificats expedits pel director de
l'obra i aprovades per la Corporació.

Clàusula sisena. Termini de garantia.- El termini de garantia que

s'estableix per a aquesta obres es d'un any comptador des de la data de

recepció de conformitat.
Si l'obra s'arruïna amb posterioritat al termini de garantia s'aplicarà el

que disposa l'art 149 de la LLei 13/1995, de 18 de maig, modificada per la
Llei 53/99 de 28 de desembre.

Reial Decret 390/1996, de dia 1 de març. Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny pel que s'aprova el Texte Refós de la Llei de Contractes de les

Administracions Públiques.

Clàusula setzena. Penalitzacions.- Les penalitzacions i les pròrrogues son

les que s'estableixen en l'art. 96 de la Llei de Contractes de les

Administracions Públiques, modificada per la Llei 53/99, de 28 de desembre.

Clàusula divuitena. Resolució.- Son causes de resolució d'aquest contractes
les especificades en els arts. 112 i 150 de la Llei 13/1995 de data 18 de maig
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VERN^ftES"^ÈESÍBÀt.í/í*RjS^riistracions Públiques, modificada per la Llei
53/99, de 28 de desembre. Reial Decret 390/1996, de dia 1 de març. Decret J ^ ^

Legislatiu 2/2000, de 16 de juny pel que s'aprova el Texte Refós de la Llei de ^ /
Contractes de les Administracions Públiques.

Clàusula dinovena . Classificació del contractista.- Serà la prevista, si
pertoca, al projecte tècnic de les obres.

Clàusula vintena .- Revisió de preus.- A causa de la duració del contracte

no es aplicable al mateix la revisió de preus, conforme a l'article 104 de la
L.C.A.P.

Clàusula vint-i-una Legislació aplicable.- Aquest contracte tendra
caràcter administratiu i es regirà pel que estableix el present plec, la Llei
13/1995 de data 18 de maig de contractes de les Administracions Públiques,
modificada per la Llei 53/99, de 28 de desembre . Reial Decret 390/1996, de
dia 1 de març. Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny pel que s'aprova el
Texte Refós de la Llei de

?

Contractes de les Administracions Públiques. I en general les disposicions
vigents en matèria de contractació administrativa que hi siguin d'aplicació i
també els preceptes que regulen les normes tributaries de compliment obligat.

4.- Exposar-ho al públic

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

CONVENI NATURA PARC.- El Sr. Migeul Bemat dóna lectura a la següent :

PROPOSTA
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'ERN DE LES ILLES BALEARS
Vist l'escrit dirigit aquest Ajuntament per la Mancomunitat de Tramuntana en relació a

la signatura d'un conveni entre l'esmentada Mancomunitat i l'Entitat "Natura Parc", per
tal de recollir els animals domèstics abandonats dels distins municipis de la Mancomunitat.
Pel present venc a proposar el Ple el següent acord;

1." Ratificar l'acord de la Jimta de la Mancomunitat de Tramuntana d'aprovar el conveni
entre la Mancomunitat de Tramuntana i l'entitat Natura Parc.

El Sr. Miguel Ensenyat digue que mantindria el seu vot en contra, pels motius que

ja va explicar a l'anterior plenari i més concretament per que no es te en compte el
moviment de voluntaris existent el poble, ni s'intenta coordinar amb els esmentats
voluntaris l'actuació etc.

El Sr. Jordi Carrió digue que el seu grup votaria en contra per què el conveni
fomentava el sacrifici dels animals, al dir que si no hi havia cap carrera buida a Son Reus
es sacrificaria, tampoc no quedava clar en el conveni, la captura, recerca i abatiment i en
definitiva no veia cap necessitat de signar el conveni.

El Sr. Miguel Bernat digue que el servei era ben necessari i que l'ajuntament no el
podia donar, respecta del preu 60 euros eren més que justificats i que deixaria un problema
que te l'ajuntament solucionat.

Es sotmet a votació la proposta i no és aprovada amb el següent resultat:

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

PRESSUPOST 2005.- El Sr. Batle presentar novament els pressupost que ja
havia portat el ple anterior i que havia quedat damunt la taula, explicant que durant tot el
temps que havia transcorregut des de el plenari cap grup havia presentat cap esmena.

El Sr. Antoni Vidal digue que el vot del seu grup seria en contra, que en altres
ocasions havien intentat modificacions que no havien estat acceptades o no s'havien dut
efecte, que el seu partit havia estat ignorat totalment pel Batle any rera any, que no volien
entrar en debatre la qüestió del números si no que la critica era general. Que els diners
es gastaven malament que bastava veure el desgavell que hi havia a nivell cultural, el
que havia passat amb les barres de bar i la manera d'actuar del Batle com si tingues la
majoria absoluta i no la te, no convoca comissions com la de l'Institut, que era totalment
necessaris ja que no es va donar el vot negatiu, no per què s'actues d'aquesta manera, si
no per solucionar el tema i seure a parlar-ne.

El Sr. Jordi Carrió digue que el seu vot era negatiu que hi venia d'acord amb el
que havia dit el Sr. Ensenyat i concretament per la manera d'actuar del Sr. Batle, pel que
havia passat amb l'Institut i la piscina a ca l'Amet que no havia agradat i pot ser per aixó
no es va concedir, i que no votarien a favor mentre no estigues ben clar el finançament
de la piscina.

El Sr. Gabriel Coll digue que feia dos mesos que tenien els pressuposts, per què
no havien arribat propostes, la postura del PSOE , el voltant de la piscina, li pareixia
correcte i que l'equip de govern era totalment conscient de que no tenia majoria absoluta,
peró el que s'havia de votar eren uns números, que eren conscients de que no podien fer
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/-w*/cDviehltíei^hid®ríQy^ag^a,ifierò que no havia rebut cap cridada en el sentit de rectifica?^
cap pa^a, peTque emenia q^ les partides eren correctes. '

El que si calia era cercar una financiado per la piscina.
El Sr. Antoni Vidal digue que no era qüestió de quantitats si no de la manera de

fer.
El Sr. Sebastià Coll digue que el seu grup necessitava veure un principi

d'intencions respecta de la piscina..
El Sr. Gabriel Coll li digue que s'havia obert una partida amb sis euros per poder

en qualsevol moment dotar-la.
El Sr. Coll digue que una cosa era la voluntat i l'altre que hi fos.
El Sr. Batle digue que suspendria 5 minuts el plenari.

I digue el Sr. Vidal que si no s'havia mirat els números, que si no li presentava
modificacions per fer, que no era serio, que no més amb la manera de fer, no es podien
deixar de prendre decisions importants. Que l'important d'un pressupost eren els
números. Que en els darrers anys eren el que menys modificacions de crèdit s'havien
hagut de fera, el que donava entendre el rigor i planificació en la presentació dels
pressuposts. I digue vista la proposta del PSQE suspendre el ple.

El Ple restar suspès a les 21 hores 5 minuts.
A les 21 hores 15 minuts es reprèn de nou el Ple.
El Sr. Batle digue que vista la proposta del PSQE oferia de vincular la partidaurbanística a la construcció de la piscina i a mès es comprometia a demanar al Govern

Balear subvencions ,fins el total de cobrir la despesa.
El Sr. Jordi Garrió digué que aquesta era l'actuació que li havia promès

anteriorment, peró no la veia reflectida al pressupost.
El Sr. Batle li digué que una vegada tingues fetes algunes gestions, podria fer una

proposta mès clara.
El Sr. Garrió digue que ho consideraven insuficient.
El Batle digue que un altra manera era posa una quantitat i la resta un crèdit.
El Sr. Miquel Ensenyat digue que entenia que no era el moment de regatejar i quedavant una falta de consens com la que hi havia desprès de dos mesos, s'havian de

votar els pressupost o deixar-los damunt la taula.
El Sr. Miguel Bernat digue que estava d'acord amb que era un espectacle

aquesta manera de debatre, peró que també entenia que aquest debat s'havia d'haver
tingut feia ja un mes quan es van presentar i intentar arreglar el tema, no ara aquí.

El Sr. Miquel Ensenyat digue que era l'equip de govern el que havia de fomentar
el consens.

El Sr. Batle digue que efectivament no era propi d'un plenària aquesta manera de
debatre, que mès aviat pareixia una brega de carrer, que un debat polític. Que s'havien
perdut les formes, que no s'estudiaven el temes per part de l'oposició, si no que era una
oposició sense mès.

Digue que demanaria a la Secretaria d'estudiar el tema de demanar un préstec ideixar els pressupost damunt la taula per quinze dies mès.

El pressupost resta damunt la taula.

El Sr. Vidal demanar de presentar per urgència, una moció in voce respecta de la
petició de la QNG d'Esporles al voltant de l'aportació del Fons de solidaritat Mallorquí.El Batle digue que tal com s'havia explicat a la Comissió informativa li pareixia
correcte, sempre que parlessin d'aquest cop i no de compromís de futur.

Sotmesa a votació la urgència, es aprovada per unanimitat

PETICIÓ DE L'QNG D'ESPQRLES DE PRIQRITZAR LA FINANCIACIÓ DEL
SEU PRQJECTE AMB L'APORTACIÓ DEL FQNS MALLORQUÍ.- El Sr. Antoni Vidal La
següent :
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APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES AL
FONS MALLORQUÍ DE COOPERACIÓ ALS PROJECTES DE ACNAS I ESPORLES AL
MÓN

El 2004 al municipi d'Esporles es va constituir la ONG local "Esporles al món".
L'objectiu de l'entitat es desenvolupar i finançar projectes de cooperació al
desenvolupament, i realitzar activitats de sensibilització al poble d'Esporles.

Esporles al Món ha desenvolupat i finançat projectes de cooperació mitjançant
l'assessorament del tècnic Fons Mallorquí de cooperació, al qual l'ajuntament d'Esporles,
cada any realitza una aportació.

Projectes de cooperació entre Esporles al Món i ACNAS, del passat i del futur, al
municipi de San Ramón (Nicaragua) han creat i reforçaran un vincle d'unió entre els dos
pobles.

El ple municipal, per reforçar el vincle establert amb el municipi de San Ramón
mitjançant la cooperació entre Esporles al món i ACNAS, i per tal de garantir el
finançament a llarg termini acorda:

1. Que les aportacions realitzades per l'Ajuntament d'Esporles al Fons Mallorquí
de Cooperació, es vinculin i prioritzin als projectes presentats per ACNAS amb
el suport d'Esporles al Món, sempre i quan superin l'examen dels tècnics

2. Que l'aportació de l'Ajuntament d'Esporles al Fons Mallorquí sigui destinades
als projectes presentats per ACNAS de forma indefinida, sempre i quan
Esporles al Món segueixi cooperant amb ells, i sigui la única ONG local de
cooperació al desenvolupament.

3. Que Esporles al Món, es comprometi a explicar i facilitar la informació dels
projectes a desenvolupar cada any.

4. Delegar al senyor Batle i al regidor representant de l'Ajuntament al Fons
Mallorquí de cooperació, el realitzar les gestions pertinents per fer complir el
punts anteriors.

DEMANA:

Que el vincle establert amb el municipi de San Ramón mitjançant la cooperació
entre Esporles al món i ACNAS com a contrapart, es reforci amb la implicació de
l'Ajuntament.

Per tal de garantir el finançament a llarg termini, que el Ple municipal aprovi una
moció conjunta dels diferents partits polítics, on l'Ajuntament d'Esporles prioritzi i vinculí
les seves aportacions al Fons Mallorquí de Cooperació, als projectes presentats per
ACNAS amb el suport d'Esporles al Món, sempre i quan l'examen dels tècnics sigui
favorable.

S'adjunta una possible moció per facilitar la tasca, tot esperant que es realitzin els
canvis que es considerin pertinents, modificant la forma i no el fons.

Que es lliuri una copia del present documents als diferents portaveus dels partits
polítics per a la seva consideració.

El Sr. Batle proposar alguns canvis a la Moció.

Sotmès a votació s'acorda per unanimitat aprovar la següent:

MOCIO
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ERN D ^ _ ^ye^eg aportacions per l'ajuntament d'Esporles al Fons Mallorquí de'^ò^
Cooperació, es vinculin per aquest any, a prioritrzar als projectes presentats per ACNAS
amb el suport d'Esporles al Món, sempre que superin l'examen dels tècnics

2." L'aportació de l'Ajuntament d'Esporles al Fons Mallorquí d'aquest any, sigui
destinada al projecte presentat per ACNAS.

3." Que Esporles al Món, es comprometi a explicar i facilitar la informació dels
projecte a desenvolupar aquest any.

4." Delegar el Sr. Batle i regidor representant de l'Ajuntament el Fons Mallorquí
de Cooperació, el realitzar les gestions pertinents per fer complir els punts anteriors.

Tot seguit el Sr. Batle explicar que les pilques pel desdoblament de la canonada
de l'aigua, estaven publicades i tot seguit estigues enllestit l'expedient, començarien les
obres.

Així mateix digue que l'expedient per millorà la depuradora També estava en
marxa i possiblement dins unes setmanes podria quedar resolt.

Digue el Sr. Miquel Ensenyat que no hi havia reunió de grup. El Sr. Batle li digué
que tant de lamentar-se per falta de forma comissions etc. i quant es cita l'oposició per
temes importants, com el creació del Consorci o obertura de pliques, no acudeix ningú.

El Sr. Miquel Ensenyat digue que no s'havia explicat bé, que el que volia dir, es
que era una qüestió de Talant, i que el que s'havia vist aquí era simptomàtic, que no hi
havia grup, ni il·lusió, ni equip. Que feia un parell de plens que no es feien aportacions
politiques, que es el que s'havia de fer aquí.

PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Miquel Ensenyat en relació a les obres del IMEDEA, que havia tingut
coneixement de que les esquerdes del moviment de terres arribaven als veïns, amb el
consegüent perill i molèsties. Demanar el que passava.

El Sr. Jordi Carrió demanar quan es col·locarien les senyals per regular els
camions que sobrepassin les 14 tones?. Així mateix deixar clar que l'interès particular no
pot mai passar davant l'interès general.

Així mateix tornar a insistir digue, com a plenaris anteriors, amb el des control de
l'execució de les obres, que ocasionaven molèsties els veïns i apuntar alguns casos com:
El recent l'asfalt a alguns carrers, que ja es van deteriorant. Que no entenia com es
poden deixar circular aquests camions de cap a al IMEDEA, amb molèsties per a tothom i
el deterioro de l'asfalt que du. Les molèsties que ocasiona la col·locació de discos de
prohibit circular als carrers a algunes hores, quan es el moment que hi pot haver més
trànsit. Formigonades els carrers etc.

El Sr. Miguel Bernat digue que tot seguit es va tenir coneixement, de les queixes
de les obres al IMEDEA , hi va telefonar solucionar el tema i la policia va acudir el centre
per conèixa el cas. S'ens va informar que el tema estava solucionat, que efectivament
havien botat algunes esquerdes, peró que la direcció de l'obra ja havia pres les mesures
pertinents, s'havien instal·lat Vallès etc.

En quant a les senyals abans de Sant. Pere entre juny i juliol està previst de fer-
ho.

Els desperfectes del carrer Jaume I s'arreglaran, el formigó es una solució per
evitar mals majors, peró en finalitzar està previst que resti com antes.
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Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-una
hores i trenta-cinc minuts, el senyor batle aixeca la sessió, i per fer-hi constar el que s'hi
ha tractat, jo la Secretària en donc fe, i amb el seu Vist i Plau estenc la present Acta al
lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

Esporles, 28 d'abril de 2005.
El batle. La secretària.

/ern de les illes balears
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^ERN DE LES illes LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT ^ 7J r

f

EL DIA 4 DE JUNY DE 2005

Membres assistents:
Sr. Miquel Bemat Bosch
Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Antoni Vidal Matas

Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Jorge Carrió Frau

Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Miquel Ensefíat Riutort

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent
les dotze hores del dia quatre de juny de dos mil cinc, es reuneix a la Sala
d'Actes de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de la
Corporació sota la Presidència del Sr. Batle, Jaume Pou Reynes i amb
l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a l'encapçalament, a

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

l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretària la
de la Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT

Els assistents procedeixen a la constitució de la Mesa d'Edat, i aquesta

s'integra pel regidor de més edat. Sr. Gabriel Coll Barceló i pel de menor

edat, Antoni Vidal Matas, quedant exclosos el Batle i el candidat a l'alcaldia.
Hi actua de Secretària la de la Corporació.
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ŒRN DE lB îHW Barceló, President de la Mesa, procedeixo ^
donar lectura a la següent moció de censura: ^ SS

L'actual govem de l'Ajuntament d'Esporles, del Partit Popular, està
clarament incapacitat per a poder gestionar les demandes ciutadanes dels
habitants del nostre poble, donada la seva situació de minoria dins els
Consistori, Aquesta situació implica una situació d'ingovemabilitat que
limita les capacitats de govemar i cercar el millor desenvolupament per al
municipi.

Aquesta exigua minoria que dóna suport al Batle, tot i que representi el
partir més votat a les passades eleccions municipals, no compta amb el suport
d'una majoria sòlida del Plenari com la representada pels regidors que
subscriuen aquesta moció.

Els regidors i regidores signants considerem que és urgent i necessari
que una majoria de govem estable pugui dirigir el govem del nostre municipi,
i per aquest motiu, i d'acord el que determina l'article 197 de la llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, presentem aquesta Moció
de Censura.

Seguint el procediment legalment establert, el Plenari de la Corporació
es reunirà de manera extraordinària a les 12 hores del desè dia hàbil següent a
la presentació d'aquest escrit davant el Registre General municipal amb
l'únic punt de l'ordre del dia.

Als efectes del que marca l'apartat l.a. de l'esmentat article, es
presenta el regidor del Gmp Municipal PAS PSM Miquel Ensenyat, amb NIF
43058368 E com a candidat a la Batlia, i, amb la seva signatura abaix del
present escrit, accepta explícitament la seva disposició a assumir el càrrec de
Batle en el cas que la Moció de censura prosperi.

D'acord amb l'article 197 de la llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
règim electoral general, el regidor del Gmp Municipal PAS.PSM de
l'Ajuntament d'Esporles, el Sr. Miquel Ensenyat amb NIF 43058368,
presenta la seva candidatura a Batle, amb el suport dels regidors i regidors
signants d'aquest document, com altemativa a l'actual Batle, Sr.Jaume Pou
Reynes.

El Sr. Gabriel Coll donar la paraula al candidat a l'Alcaldia.
El Sr. Miquel Ensenyat candidat a l'Alcaldia digué:
Que com era de tots sabut a les eleccions de l'any 2003, el que les

forces progressistes d'aquest municipi no duguessin a bon port un pacte,
propiciar que no govemessin a l'Ajuntament. Però la situació política prou
delicada, amb exemples com les obres el camp de futbol, l'Institut, el tonatge
dels camions i la prohibició d'exhibir la película la pelota vasca, ha fet
necessari arribar a un consens.
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el Batle dues a iniciativa meva i la tercera desprès de la moció per parlar dels
temes que afecten al municipi.

S'han fet inversions importants al municipi però no es suficient, no
basta fer un Centre de Dia, un Institut, s'ha de tenir sensibilitat pel col·lectiu,
cuidar el medi ambient del municipi, no es tracte de fer gàbies, si no de
cuidar el canaris. Els temes s'han plantejat a cada un dels plenaris, però ha
estat molt mal de fer que en entenguem, no parlem el mateix llenguatge.
Aquí hi ha un majoria progressista i actualment l'equip de govem no pot
garantir aquesta majoria.

El Sr. Miguel Bemat, portaveu del PP digué que després de l'exposició
del Sr. Ensenyat, enfilant una sessió de demagògia, hem de dir que la realitat
no és més que una qüestió aritmètica, ja que cinc son menys que sis, que es
podria fer un plenari llanguíssim i no aconseguirien posar-se d'acord, però el
que si ens demanem ( pregunta o dubta) per què el pacta ara, i pensem, que
les obres de l'Institut, VPO etc. comencen estar enllestides i s'acabaran,
s'inauguraran etc. Pacte per millora el poble ?.

Tema de consens, els pressuposts estigueren tres o quatre mesos,
oberts a les vostres propostes, i només es va fer un intent de presentar-ne
una, fer una piscina, però sense dir d'on s'havien de treure els diners, els
quatre darrers mesos, han estat d'una ingovemabilitat total, causada pels
números, ja que no teníem la majoria, més diàleg, l'equip de govem ha
dedicat temps, i ha estat el despatx, sempre dispost ha estudiar les ofertes que
es presentessin, però aquestes no van arribar.

El Sr. Sebastià Coll digue : Avui en dos anys de retard i una vegada
superades les diferencies, la majoria natural ha exercit l'opció de govemar, hi
han contribuït l'intrensigencia, cinisme, manca de diàleg, la informació
tendenciosa, obstaculitzar la informació i la prepotència en presentar les
proposicions etc. que ha tingut el PP, en definitiva una qüestió de talant, i
com creïn que aquesta actitud peijudica el poble s'ha pres aquesta decisió.
D'aquesta manera de fer hi temin exemples com la teulada de l'Institut, el
carrer de la Vilanova, la canonada d'aigua, el tonatge dels camions, la nova
piscina municipal, le model de gestió del Centre de Dia, falta de disciplina i
control urbanístic, el manteniment de les zones públiques, tot això ha
propiciat que el pressupost pel 2005 no hagi estat aprovat.

Per tant s'ha fet aquest pacta de Govem com a mínim per dos anys.
Esperem que el president de la Comunitat Autònoma compleixi la seva

paraula i mantingui les inversions previstes.
El Sr. Gabriel Coll en el seu tom de paraula donar les gràcies el Sr.

Batle Jaume Pou per haver estat fidel el seu programa durant el temps que ha
govemat, agraint així mateix el be que havia fet el poble. UM digue ha estat
a la vora d'aquest equip de govem, actuant en tota confiança, màxima
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n.
podia arribar aquest dia donat que les '

matemàtiques no fallen i davant la llei dont no es pot fer res.
UM no es casa en ningú però si vol coses concretes i serioses, acords

rapits, no actuar pendent de reunions i comissions. En principi serem una
oposició seriosa i estricta.

El Sr. Batle Jaume Pou digue que desprès de l'argumentació del seu
grup, totalment democràtica, ja que resta clar que sis son més que cinc, el que
troba raro es que hagin tardat tant en posar-se d'acord. Que li han xocat les
intervencions demagògiques que s'han exposat, ja que dels plenaris haguts
des de l'any 2003 en els 30 plenaris, de 93 propostes se'n van aprovar 72,
sense tenir majoria, i s'està dient que no hi ha consens.Com amb una exigua
minoria es pot aconseguir aquest resultat, siguem seriosos. Pot ser cert que
només s'hagin tingut tres reunions, però el Batle i els Regidors de l'equip de
Govern sempre han estat ha disposició els seus despatxos, tractant a tothom
per igual sense mirar el colors polítics i per qualsevol problemàtica que es
volgués tractar.

Les arguments de la moció contra el Batle son demagògics i simples
l'únic que queda clar es que l'equip que ha governat fins ara ho ha fet en
minoria.

Es sotmet a votació la moció de censura i és aprovada amb el següent
resultat:

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

Queda proclamat Batle de l'Ajuntament d'Esporles Miquel Ensenyat
Riutort i seguidament es procedeix, previ promesa de complir amb fidelitat
les obligacions del càrrec amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l'Estat, a acceptar la seva elecció i a

prendre possessió com a Batle.

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

Esporles, 4 de juny de 2005
La secrtíària,—
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Membres assistents:
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Jorge Carrió Frau
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Miquel Enseñat Riutort
Sr. Jaime Pou Reynes

Membres que han excusat la seva absència:
Sr. Pere Trias Aulí

vern de les illes baleái^a de la sessió extraordinària
celebrada pel ple de l'ajuntament

el dia 7 de juliol de 2005

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint
hores i trenta minuts del dia set de juliol de dos mil cinc, es reuneix a la Sala d'Actes de la

Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència del
Sr. Batle, Miquel Ensenyat Riutort i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es
relacionen a l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella tractar els

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

Secretària la de la Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

El Sr. Batle demanar de fer un minut de silenci per les víctimes dels atentats de
Londres.

Tot seguit es fa un minut de silenci.

ACTES ANTERIORS.- El Sr. President pregunta si qualque membre de la
Corporació ha de fer qualque observació a les actes de la sessió ordinària de dia 28
d'abril de 2005 i la de dia 4 de juny de 2005.

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

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

- Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 1436 de dia 27.05.05 sol·licitud
informe cursa ciclista.

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1461 de dia 31.05.05 circuit
música 2005.

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1479 de dia 01.06.05
col·laboració jornada recreativa inflables sant pere
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Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1487 de dia 01.06.05
convocatòria subvenció accions i programes i equipaments destinats al
foment economia i ocupació.
Sindicatura de comptes, registre d'entrada núm. 1496 de dia 02.06.05
informació per a l'informe agregat de les entitats locals 2003.

- Conselleria d'Economia i Hisenda registre d'entrada núm. 1503 de dia
03.06.05, acords baixa liquidacions per ingrés directe IBI.
Institut Balear de la dona, registre d'entrada núm. 1507 de dia 03.06.05 còpia
executòria denúncia.

- Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 1510 de dia
03.06.05, sessió treball sobre novetats tributàries.

- Conselleria Medi Ambient, registre d'entrada núm. 1516 de dia 03.06.05
resolució indemnització obres millora funcionament edar.
Direcció General de Recursos Hídrics, registre d'entrada núm. 1517 de dia
03.06.05 resolucions autorització obres zona cabal torrent.

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1348 de dia 20.05.05, acords
aprovació i distribució ajuts prestacions socials bàsiques.

- Direcció general de recursos hídrics, registre d'entrada núm. 1359 de dia
23.05.05 petició dades actualització base dades.
Institut Balear de l'aigua, registre d'entrada núm. 1360 de dia 23.05.05
nomenament director obres millora abastament.

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1386 de dia 24.05.05 subvenció
implantació Agenda Local 21.

- Conselleria de Salut i Consum, registre d'entrada núm. 1388 de dia 24.05.05
informe visita inspecció aigua Ses Rotgetes

- Col·legi públic Gabriel Comas i Ribas, registre d'entrada núm. 1397 de dia
25.05.05 convocatòria reunió designació representants Ajuntament al consell
escolar

- Ministeri economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 1399 de dia 25.05.05,
accés captura informació impositiva anual.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1411 de dia 26.05.05
convocatòria sessió treball prestacions bàsiques 2005.

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1421 de dia 26.05.05 resposta
al·legacions pla sectorial carreteres.

- Conselleria d'Educació, cultura i esports, registre d'entrada núm. 1430 de dia
27.05.05 recàlcul quota escoleta.

- Ministeri Treball i Seguretat Social, registre d'entrada núm. 1434 de dia
27.05.05 canvi clau contracte de treball.

- Conselleria de Turisme, registre d'entrada núm. 1262 de dia 13.05.05 llibre
Llei general turística.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1265 de dia 16.05.05 convidada
jornada treball sitmun.

- Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 1287 de dia 17.05.05 inscripció
registre serveis urgència i emergència.
Institut Nacional Estadística, registre d'entrada núm. 1292 de dia 17.05.05
informe favorable baixes ofici padró.

- Conselleria de Benestar Social, registre d'entrada núm. 1304 de dia 18.05.05
còpia denúncia.

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1312 de dia 18.05.05 informe
favorable agroturisme Son Galceran.
Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 1314 de dia 18.05.05
dades entrega a compte tributs estat abril.
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Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1329 de dia 19.05.05 activitats
diada de Mallorca.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 1331 de dia 19.05.05
instruccions pagament quota cessió vehicles policia local.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 1336 de dia 19.05.05 conveni
funcionament policia turística.

- Conselleria d'interior, registre d'entrada núm. 1338 de dia 20.05.05 petició
informació necessitats motos policia local.

- Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 1339 de dia 20.05.05 resolució
assignació destinació places policia local
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1348 de dia 20.05.05 acord
aprovació i distribució ajuts prestacions social bàsiques.

- Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 1172 de dia 06.05.05 quantia
repartiment Fons Mallorquí Solidaritat i Cooperació.
Institut Nacional Estadística, registre d'entrada núm. 1195 de dia 09.05.05
procediment caducitat inscripcions padronals.
Noves generacions Santanyí, registre d'entrada núm. 1198 de dia 09.05.05
campanya donació llibres biblioteca Santanyí

- Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 1200 de dia 09.05.05
quotes provincials juny-novembre 2004.

- Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 1208 de dia 10.05.05 remissió
fulls paper per transcripció actes.

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1218 de dia 11.05.05 petició
dades llots generats en edar.
Conselleria de Treball, registre d'entrada núm. 1223 de dia 11.05.05 edicte
cooperatives per penjar tauler.

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1225 de dia 11.05.05 autorització
adjudicació obra asfalt carrers.

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1238 de dia 12.05.05 denegació
expedició document local agrícola.

- Fons Mallorquí de Solidaritat, registre d'entrada núm. 1111 de dia 03.05.05
convocatòria assemblea general ordinària

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1129 de dia 04.05.05 autorització
obres carretera Gesa Endesa
Conselleria de Medi Ambient, registre d'entrada núm. 1130 de dia 04.05.05
tràmit audiència disposició per regular organització funcionament llei 10/2003.

- Conselleria Salut i Consum, registre d'entrada núm. 1137 de dia 05.05.05
manual aigües de bany del litoral.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1139 de dia 05.05.05 usos

habitatge en aplicació norma 20.4 PTI
- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1142 de dia 05.05.05

organització programa fires i festes
- Conselleria Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 1160 de dia 06.05.05

liquidacions per ingrés directe IBI.
- Conselleria Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 1161 de dia 06.05.05

recomanació en relació art. 47 Llei 58/2003.
Conselleria Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 1162 de dia 06.05.05
resolucions devolucions ingressos indeguts.

- Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 1172 de dia 06.05.05 quantia
repartiment fons mallorquí solidaritat i cooperació

- Col·legi públic, registre d'entrada núm. 1002 de dia 22.04.05 reunió posa en
marxa institut.
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- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1054 de dia 27.04.05 terminis

execució obres 2005.
Govern Balear, registre d'entrada núm. 1070 de dia 28.04.05 fulls informatius
campanya targeta nadó.

- Conselleria d'Educació i Cultura, registre d'entrada núm. 1081 de dia
28.04.05 certificació núm. 8 obres institut.
Consell de Mallorca, registre d'entrada num. 1091 de dia 29.04.05 declaració
interès general agroturisme Daviu Pons G.

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 778 de dia 04.04.05 campanya
contra contaminació ciclomotors.
FEMP, registre d'entrada núm. 783 de dia 04.04.05 convocatòria ajudes
activitats juvenils.

- Col·legi públic, registre d'entrada núm. 805 de dia 06.04.05 ús piscina i camp
de futbol per activitats.

- Ministeri Assumptes Socials, registre d'entrada núm. 806 de dia 06.04.05
remissió conveni original prorroga teleasistencia.

- Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 817 de dia 07.04.05 requeriment
documentació per proves policia local.
Conselleria Medi Ambient, registre d'entrada núm. 833 de dia 08.04.05
incoació procediment elaboració pla ordenació recursos natural serra de
tramuntana.

- Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 834 de dia 08.04.05 canvi data
proves coneixement municipi interins policia.

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 695 de dia 23.03.05 pressupost
canvi plataforma programes gestió tributària.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 706 de dia 29.03.05 convocatòria
reunió natació per a tots.
Mancomunitat Tramuntana, registre d'entrada núm. 707 de dia 29.03.05
acords junta mancomunitat.

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batlia haguts
des de l'últim Ple, els quals són el següents: des del núm. 175/05 fins al 312/05.

La Corporació es dona per assabentada

És sotmet a ratificació els següents Decrets de batlia.

RESOLUCIÓ DE BATLIA núm. 315/05

Vista la Resolució del Conseller de Medi Ambient de convocatòria públic per a la
presentació de sol·licituds de subvenció per a implantar l'Agenda Local 21 en els
municipis de les Illes Balears pel present venc a resoldre.

Sol·licitar una subvenció per:

Convocatòria i direcció de fòrum ciutadà.
Elaboració d'un pla de comunicació per involucrar tots els ciutadans en el procés AL21.
Per un import de (5000) cinc mil euros.

Portar la present Resolució el primer Ple que celebri l'Ajuntament per a la seva ratificació.
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RESOLUCIÓ DE BATLIA núm. 296/05

Vist l'interès que té aquest Ajuntament en mantenir els projectes que componen el Pla dePrestacions Bàsiques amb el suport econòmic adequat per al seu desenvolupament, perla present venc a resoldre,

1Formar part del conveni marc de S'Institut de serveis Socials i Esportius, amb data deresolució del 31 de maig de l'any 2005, per la qual s'estableix el conveni de coordinació i
col·laboració per la desenvolupament del Pla de Prestacions Bàsiques durant l'any 2005.
2." Que es presenti al proper Ple per a la seva ratificació.

És sotmet a votació la ratificació del decret i és aprovat per unanimitat.

DONAR COMPTE DELS

DECRET DE BATLIA núm. 258 /05

De conformitat amb les atribucions que me confereixen els articles 21.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i art. 43 i
següents del R.O.F. HE DESIGNAT Tinents de Batle, tot establint l'ordre de
prelació per a substitucions que es relaciona, als Regidors:

Sebatian Coll Jaume Primer Tinent de Batle
Maria Lourdes Noguera Bosch Segon Tinent de Batle
Jorge Carrio Frau Tercer Tinent de Batle
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DECRET DE BATLIA núm. 259/ 05

De conformitat amb les atribucions que me confereixen els articles 23.1 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i 43 i

següents del R.O.F., he nomenat membres de la Junta Govern Local als regidors:

Sebatian Coll Jaume Primer Tinent de Batle

Maria Lourdes Noguera Bosch Segon Tinent de Batle

Jorge Carrio Frau Tercer Tinent de Batle

Esporles, 7 de juny de 2005
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DECRET DE BATLIA núm. 260 /05

De conformitat amb l'atribuclô que me confereix els articles 21.3 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 43 del R.O.F.,
amb la finalitat d'aconseguir una major eficàcia en la gestió, HE RESOLT realitzar
en favor dels regidors que seguidament es relacionen les delegacions especials
que es detallen a continuació:

A favor del Regidor Sr. Antoni Vidal Matas
1.- Àmbit dels assumptes a que es refereix la delegació:

Àrea d'Hisenda, joventut i esports.
2.- Treballs concrets i específics que es deleguen:

Estudi, preparació i informe dels assumptes

A favor del Regidor Sr. Jorge Garrió Frau
1.- Àmbit dels assumptes a que es refereix la delegació:
Àrea de Manteniment, Edificis, Vies i Obres.
2." Treballs concrets i específics que es deleguen:
Estudi, preparació i informe dels assumptes

A favor del Regidor Sr. Pere Trias Aulí
1.- Àmbit dels assumptes a que es refereix la delegació:
Àrea d'Urbanisme

Àrea Administració Municipal i Promoció Econòmica
2." Treballs concrets i específics que es deleguen:

Estudi, preparació i informe dels assumptes

A favor del Regidor Sra. Maria Lourdes Noguera Bosch
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Àrea d'Educació, Cultura, participació ciutadana, ^ ^^Or'< oò
cooperació al desenvolupament

2." Treballs concrets i específics que es deleguen:
Estudi, preparació i informe dels assumptes

A favor del Regidor Sr. Sebastian Coll Jaume
1Àmbit dels assumptes a que es refereix la delegació:

Àrea de Salut, Benestar Social
Àrea de Medi Ambient

2." Treballs concrets i específics que es deleguen:
Estudi, preparació i informe dels assumptes

Esporles, 7 de juny de 2005

DECRET DE BATLIA núm. 261/05

De conformitat amb les facultats i atribucions que em confereixen els
articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, i 43 del R.O.F., es delega a la Junta de Govern Local l'exercici de les

següents atribucions:

1.- Contractar obres i serveis, d'acord amb les competències que li
atribueix al Batle, la llei 11/99, de 21 d'abril de modificació de la llei 7/1985, de 2
d'abril Reguladora de Regim Local i Llei 13/1995 de Contractes d'administracions

publiques.
2.- Atorgar les següents competències:

a) ocupació de terrenys d'us públic.
b) ocupació del subsòl, el sól i la volada de la via +pública.
c) instal·lació i obertura d'establiments i activitats molestes, insalubres,

nocives i perilloses.

d) llicències urbanístiques.
e) aprovació certificacions d'obres.

Paper transcripció acords i resolucions



0257443 I

OVERN DE LES ILLES BALEARS
De la present delegació es donarà compte al Ple en la primera sessió que

es celebri i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma, sense
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent al de la data d'aquest Decret.

Esporles, 7 de juny de 2005

El Sr. Jaume Pou digue que no entenia com el regidor d'Urbanisme no
formava part de la Comissió de Govern, ja que majorment la comissió de Govern
tractava les llicencies d'obres.

El Sr. Batle respongué que s'havia fet en tota consciència.

DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST.- El Sr. Batle dóna compte de laliquidació del pressupost de rexercici 2004.

La corporació es dona per assabentada.

Així mateix es demanar de tractar el tema dels representants els distins orguesCol·legiats.
El Sr. Jaume Pou si oposar per no ser un Decret, si no un acord de Ple.

MODIFICACIÓ PLANTILLA I COS DE POLICIA LOCAL.- El senyor batle dónalectura a la següent proposta:

PROP OSTA

Atès l'informe emès per la Conselleria d'Interior de data dia 26 de juliol de 2004, LaResolució del Ministeri d'administracions Públiques de dia 26 de setembre de 2003 en laque s'autoritza la creació del Cos de Policia d'Esporles , l'acord del ple de l'Ajuntament dedia 29 de juliol de 2004, exposat el BOIB núm. 112 de dia 14 d'agost de 2004, sense quehi hagués reclamacions, i la Llei 6/ 05 de dia 3 de juny, de coordinació de les policieslocals de les Illes Balears, venc a proposar el ple el següent acord:

1.- Modificar la Plantilla de l'Ajuntament amb el següent sentit:

C) Escala d'Administració especial
b) Subescala serveis especials

Categoria Places Grup Nivell Vacants Actuals

Cap de Pol. L. (Esc. Basic)

Policia Local ( Esc. Bàsica)

C

C

14

14

0

0
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Auxiliar policia

3

1

Policia Turístic

C

D

C

10

10

10

3

1

0

2." Crear el Cos de Policia Local d'aquest municipi, com institut armat de naturalesa civil.

3." Ratificar els acords adoptats per l'Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia 29 de
juliol del 2004 relatius a la creació d'aquest cos.

4.- Nomenar en funció del que disposa l'art. 4, 2 i següents de la Llei 6/05, de 3 de juny,
de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, el Sr. Jose Antonio Alvarez
Garcia com a cap del cos de policia local del municipi d'Esporles.

5." Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears.

El Sr. Miquel Bernat digue que era la culminació d'un procés iniciat un any abans i que
les aportacions que pogués fer el Cos de Policia pel municipi d'Esporles, esperava fossin
prou importants.

0

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

ROS 2005.- El senyor regidor Jorge Carrio Frau dóna lectura a la següent
proposta:

PROPOSTA

Vista la proposta de la mesa de contractació per les obres "PAVIMENTACIÓ I
DOTACIÓ DE SERVEIS DEL CARRERO DEL COLISEU D'ESPORLES" obra inclosa
dintre del Pla d'Obres i Serveis 2005, venc a proposar al Ple el següent acord:

1." Procedir a la contractació de les obres vista la proposta de la mesa de
contractació perles obres "PAVIMENTACIÓ I DOTACIÓ DE SERVEIS DEL CARRERO
DEL COLISEU D'ESPORLES" obra inclosa dintre el Pla d'obres i serveis 2005 projecteredactat per l'enginyer Bartolomé Reus Cañellas

2." Adjudicar les obres a MELCHOR MASCARÓ S.A per un preu total de
(63.000) seixanta tres mil euros.

3." Nomenar director de les obres l'arquitecte municipal.
4." Autoritzar el Batle per signar el documents necessaris.

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

MOCIO PAS.PSM El senyor regidor Antoni Vidal Matas dóna lectura a la
següent proposta:

MOCIO
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d'Esporles el grup municipal del PSM-Entesa

L'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears per la Llei orgànica 2/1983, de
25 de febrer, en el marc del procés de descentralització política i administrativa previst
per la Constitució, va suposar la recuperació de les institucions d'autogovern dels pobles
que formen les Illes Balears. Les dues modificacions de l'Estatut, aprovades per les lleis
orgàniques 9/1994, de 24 de març i 3/1999, de 8 de gener, varen permetre ampliar la
capacitat d'autogovern i reformar algunes institucions.

L'Estatut ha permès exercir l'autogovern, dotar-nos d'un corpus normatiu propi, adaptat a
les necessitats i particulars de les Illes Balears, i activar polítiques més properes a les
demandes i interessos de la societat balear.

Tanmateix, vint-i-dos anys després, l'actual Estatut ha demostrat no satisfer prou la
voluntat d'autogovern de la nostra societat, el reconeixement identitari i els fets diferencial
dels pobles que formen les Illes Balears i tampoc no ha permès el finançament just i
adequat que mereixen les nostres illes. Més encara davant les transcendents
transformacions socials, econòmiques i culturals que viu la nostra societat.

Per tot aixó, el grup municipal del PSM-ENTESA NACIONALISTA a l'ajuntament
d'Esporles proposa al Ple que adopti els següents.

ACO RS

Primer." Donar suport a la redacció d'un nou Estatut que reconegui plenament la
nacionalitat histórica dels pobles que formen les Illes Balears, el dret d'autogovern i
llibertat de decidir el seu propi futur i el reconeixement de la llengua catalana com a
llengua pròpia i oficial de les Illes Balears amb el corresponent dret a usar-la i el deure de
conéixer-la.

Segon.- Instar el Parlament perquè el nou Estatut reculli els fonaments d'un
sistema efectiu de finançament per a les Illes Balears que acabi amb la històrica
discriminació econòmica i que avanci, tot i que sigui gradualment, cap a un sistema
similar al concert econòmic.

Tercer." Donar suport a un Estatut que ampliï significativament l'autogovern de les
Illes Balears tot assumint el màxim sostre competencial que permet el present
ordenament jurídic i, d'altre banda, gestionar i executar sobre el propi territori les
matèries reservades a l'Estat a fi de fer innecessària l'administració perifèrica.

Quart." En particular, millorar l'abast competencial de les Illes Balears amb relació
a les polítiques municipals. Assegurar l'autonomia de les corporacions municipals,
l'encaix adequat en les institucions autonòmiques i aconseguir i garantir un correcte
finançament dels municipis.

Cinquè." Establir al nou Estatut les reformes institucionals que siguin necessàries
per aconseguir que l'Estatut millori la regulació i el funcionament de les institucions
polítiques pròpies, assegurar l'autogovern efectiu en les relacions amb l'Estat espanyol i
garantir la participació de les Illes Balears a les institucions europees i organismes
internacionals quan es tractin temes del seu àmbit competencial.

El Sr. Miquel Bernat digué que entenia que no era el moment de portar a Ple
aquesta Moció. Ja que hi havia formada una comissió d'esperts per estudiar el tema i per
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r sense esperar-ne el resultat. A més cada grup polític hi

Que el seu grup no estava d'acord amb el punt primer, però si podria estar
d'acord amb altres punts i en altres digué que entenia que eren acords a nivell d'Estat.
Era pel la qual cosa que el vot del seu grup seria en contra.

El Sr. Gabriel Coll digue que podia estar d'acord amb el 2° i 4° punt, però que el
1°,3° i 5°, no hi estava d'acord, ja que estava d'acord amb l'Autogovern, però no amb
l'autodeterminació, per tant el seu vot seria en contra.

El Sr. Sebastià Coll digue que no entenia molt be el que volien dir, ja que estaven
d'acord amb algunes coses amb altres no, no li quedava clar el que volien dir.

El Sr. Gabriel Coll li digue que havia estat prou clar amb la seva exposició, que no
estava d'acord amb els punts 1,3,5 i si estava d'acord amb el 2,4.

El Sr. Sebastià Coll digue que no entenia aquesta postura de coses si i coses no.
El Sr. Miguel Bernat digue que tingues clar que el seu vot seria en contra.
El Sr. Antoni Vidal digue que entenia la postura del PP que obeïa a una ideologia

centralista del partit que representaven, però li sorprenia que UM un partit nacionalista
adoptés aquesta postura.

És sotmet a votació la proposta i no és aprovada amb el següent resultat:

Tres (3) vots a favor del PAS.PSM.
Dues (2) abstencions del PSOE

- Quatre (4) vots en contra del PP

CONVENI COL·LABORACIÓ CATÀLEG
batle dóna lectura a la següent proposta:

EDIFICIS SINGULARS." El senyor

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'INTERIOR I
L'AJUNTAMENT D'ESPORLES PER TAL D'ELABORAR EL CATÀLEG
D'EDIFICIS SINGULARS DE LES ILLES BALEARS

REUNITS

D'una part José Maria Rodríguez Barberà, conseller d'Interior.

I, d'una altra, el senyor Miquel Ensenyat Riutort, Batle de l'Ajuntament d'Esporles

INTERVENIM

El primer, en nom i representació del Govem de les Illes Balears i expressament facultat
per a la signatura d'aquest conveni de col·laboració, de conformitat amb el que regula els
articles 1 l.b i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El segon, en nom i representació de l'Ajuntament d'Esporles, en ús de les facultats que
l'atribueix l'article 21.l.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local.
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te^«n£^«tóació en que intervenim, ens reconeixem mútua i recíproca
capacitat legal per formalitzar aquest conveni i

EXPOSAM

I. D'acord amb el que disposa l'article 9 de la llei 2/1998, de 13 de març, d'ordenació
d'emergències a les Illes Balears, el Govem de les Illes Balears i el conjunt
d'administracions públiques a les Illes Balears promouran l'estudi dels riscs que puguin
afectar la població, els animals, els béns i el medi ambient, i la investigació sobre els
mitjans i les tècniques de resposta, així com els estudis sociològics necessaris per
determinar les necessitats informatives de la població. j\mb aquesta finalitat es podran
establir convenis i acordar formes de col·laboració amb totes les institutcions relacionades
amb la matèria.

En aquest sentit, segons el decret del President 23/2003, de 17 d'octubre, pel qual
s'estableix l'estructura orgància bàsica de la Conselleria d'Interior, correspon a la
conselleria d'interior, mitjançant la direcció general d'emergències, exercir les funcions
relatives a l'ordenació d'emergències a les Illes Balears.

II. L'Ajuntament d'Esporles, en compliment de les competències que en matèria de
seguretat pública, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis li atorga l'article 25 de la
llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, conscient del risc que suposa l'existència
al seu àmbit territorial de competència de determinats edificis o instal·lacions susceptibles
de generar un greu ris per la seguretat de les persones, estima convenient subscriure els
acords necessaris per intentar pal·liar i minimitzar aquests riscs.

III. Atesos aquests arguments, es considera adient prendre les següents mesures
preventives:

a) Confecció d'un catàleg de centres i activitats que per les seves característiques o
pels eondicionants del seu entorn urbà han de ser objecte d'actuació en matèria de
prevenció i seguretat davant el risc d'incendi o d'altres similars.

b) Impulsar la redacció i implantació dels plans d'emergència municipals.
c) Impulsar la realització i coordinació de simulacres en aquests tipus d'edificacions.
d) Elaborar una norma marc de la Comunitat per desenvolupar normativa reguladora

de protecció davant incendis i per establir un sistema homogeni de realització
d'inspeccions.

e) Impulsar un pla d'informació i conseieneiaeió ciutadana.
f) Crear grups tècnics de treball per dur a terme aquests acords o qualsevol altra línia

d'actuació que es pogués determinar posteriorment.

Per tot l'abans exposat

ACORDAM

Primer. La Conselleria d'interior i l'Ajuntament d'Esporles, en col·laboració amb el grup
tècnic i professional que es descriu al punt tercer, elaboraran un catàleg d'edificis singulars
del municipi d'Esporles,que formarà part del catàleg general de edificis singulars de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Amb aquest objectiu l'Ajuntament d'Esporles
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OVFRN'^D'^IÍ^ÏÈLHES ° activitats especials ubicats al seu àmbit -
temtonm (r acord arnb les especifieacions contemplades a la fitxa bàsica descriptiva
(annex I) del present conveni tenint en compte, a l'hora d'identificar-los, fonamentalment
els següents aspeetes:

Característiques de les edificacions (número de plantes, cabuda, ús de
l'edificació...).
Instal·lacions que s'hi ubiquen (dipòsits de combustibles, arxius, sistemes

d'alarma, ascensors, etc).
Condicions d'accés.
Altres especificacions.

Segon. Aquest catàleg estarà finalitzat en el termini de sis mesos d'ança la data de la
signatura d'aquest conveni. A tal efecte l'Ajuntament d'Esporles disposarà d'un termini de
tres mesos per confeccionar el llistat d'edificis singulars del seu municipi i les fitxes
corresponents a partir de la mateixa data.

Tercer. Per a l'elaboració del catàleg general d'edificis singulars es comptarà amb personal
tècnic pertanyent a la conselleria d'interior, ajuntaments afectats i cossos de bombers de la
CAIB.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signam, en dos
exemplars, en el lloc i data indicats més avall.

Marratxí, 3 de maig de 2005

Pel Govern de les Illes Balears Per l'Ajuntament d'Esporles

José Maria Rodríguez Barberà
Conseller d'Interior

Miquel Ensenyat Riutort
Batle d'Esporles

El Sr. Miguel Bernat digue que el seu vot seria a favor ja que era un tema iniciat
en l'anterior etapa.

És sotmet a votació la proposta és aprovat per unanimitat.

BAIXES I DEVOLUCIONS.- El senyor Antoni Vidal Matas regidor de l'àrea dóna
lectura a les següents propostes:
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Examinada la documentació que acompanya als rebuts que es detallen a continuació, es

proposa la baixa dels esmentats rebuts.

Rebut Contribuent Padró Import Motiu baixa

2618/04 Rigo Solivellas P. IVTM 51,12 Baixa 26-03-03

89/04 Amengual Fiol J. IVTM 51,12 Baixa any 2000

És sotmet a votació la proposta és aprovat per unanimitat.

PROPOSTA DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

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

proposa la devolució del imports assenyalats.

Rebut Contribuent Padró/Impost Import Motiu baixa

3175/04 Torres San Julian J. IVTM 34,08 Baixa 02-03-04

6654/04 Rosselló Pujadas J.F AIGUA 486,00 Fuita

6035/04 Llinàs Bosch R. AIGUA 396,00 Fuita

93/03 Amengual Fiol Juan IVTM 47,35 Baixa any 2000
2736/03 Rigo Solivellas Pedro IVTM 28,11 Baixa 27-03-03

1003/98 Fullana Fiol Bme IBI 1714,25 Baixa CAIB

1004/98 Fullana Fiol Bme IBI 75,43 Baixa CAIB

És sotmet a votació la proposta és aprovat per unanimitat.

PROPOSTA BAIXA REBUTS

Examinada la documentació que s'adjunta, rebuda dels Serveis de Recaptació de
Tributs de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del Govern de les Illes Balears, es
proposa la baixa dels esmentats rebuts;
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Cobrança Període de liquidació Import
Executiva 01/01/05 al 31/03/05 6.885,52 €

Total

0257450 I

És sotmet a votació la proposta és aprovat per unanimitat.

PROPOSTA BAIXA REBUTS

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

Cobrança Període de liquidació Import
Voluntària 01/04/04 al 30/06/04 1.017,99€
Voluntària 01/07/04 al 29/09/04 6,63 €
Voluntària 31/11/04 5.540,20 €

Total 6.564,82 €

És sotmet a votació la proposta és aprovat per unanimitat.

PROPOSTA BAIXA REBUTS

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

Cobrança Període de liquidació Import
Voluntària 01/04/04 al 30/06/04 1.017,99€
Voluntària 01/07/04 al 29/09/04 6,63 €
Voluntària 31/11/04 5.540,20 €

Total 6.564,82 €

És sotmet a votació la proposta és aprovat per unanimitat.

PROPOSTA BAIXA REBUTS
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proposa la baixa dels esmentats rebuts:

Cobrança Període de liquidació Import
Executiva 01/04/04 al 30/06/04 3.797,85€
Executiva 01/07/04 al 29/09/04 1.602,71€
Executiva 01/10/04 al 31/12/04 14.080,21 €

Total 19.480,77 €

És sotmet a votació la proposta és aprovat per unanimitat.

El Sr. Batle demanar de tractar per via d'urgència el tema dels orgues col·legiats.
El Sr. Jaume Pou digue que l'acord seria nul de ple dret, ja que a un ple extraordinari, no
si podien tractar més que els temes de la convocatoria.

PRECS I PREGUNTES.-
El Sr. Miguel Bernat digue que era conscient de que feia poc temps que l'equip

de govern actual ocupaven el carrancs, per tant creia oportú donar un "impas" fins més
endavant.

Si volia dir que la decisió d'obrir la piscina li pareixia encertada, encara que li
hagués agradat, que s'obris algunes hores més.

Demanar aspecte de la polèmica de les festes amb el tema de Cervantes, ja que
el diari deia que no interessava políticament.

Així mateix demanar per què no s'havia fet extensiva la invitació feta a tots el
regidors pel club de bàsquet.

No entenia per què no s'havia reunit la comissió de Barres de Bar, com estava
previst d'acord que només hi havia una sol·licitud i dieu que complia, peró no costava res
reunir-la.

El Sr. Batle respongué:
Respecta de la piscina que tenim, hi va anar una empresa especialitzada i restar

amb el cabells drets, d'aquestes instal·lacions, com tots sabeu era un safareig i es va
adequa, i fer un bon servei, peró actualment tots saben que esta obsolet, que ha tingut
diverses inspeccions, per irregularitats, rajoles , en fi que no ha estat un tema molt pacífic
i la meva postura inicial, fou de no obrir-la i cercar altres solucions conveni UIB, Font
Seca, Bus etc. peró cap iniciativa es tirar endavant i l'estiu la veritat es que es preveia
molt calorós i per tant s'ha contractat una empresa especialitzada que sols tindrà cura de
piscina i vendrà alguns sucs o aigua, temes mínims.

Respecte del Bàsquet estava damunt el registre d'entrada i entenc que aquestes
es passen a tots els grups i per tant també a vosaltres.

Respecta de la barra de Sant Pere ja que complia el projecte presentat i només
n'hi havia un, vaig decidir no convocar la comissió.

El Sr. Antoni Vidal digue que l'actuació de Cervantes no s'havia contractat per què
no encaixava aquesta actuació dins les festes de Sant Pere, no per res més.

La Sra. Lourdes Noguera digue que podia ser s'haguessin mal interpretat les
seves paraules , peró no era per temes polítics i no vaig respondre al diari, per no entrar
en el joc.

El Sr. Gabriel Coll digue que li pareixia greu obviar qüestions legals, com introduir
un tema l'ordre del dia.

Volgué mostrar el seu desacord amb la suspensió de la sessió ordinària del Ple
de juny, ni tan sols digue se ma va avisar pel movil, per aquesta i altres actuacions
entenc que no es conta per res amb UM , i m'agradaria molt començar a les bones.
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Sr. Coll dient que tenia tota la raó, però que generà una'dè*^feti'ô,'^5drtâ'i^?êVa feina, és cert que amb el portaveu del PP ja me reunitdues vegades. Però el moment per entrar a formar nou Govern ha estat el més dolent.
Te demanaria que després del Ple mos asseguéssim.
El Sr. Jaume Pou, digue que fins el setembre no volia fer massa oposició, però sitenia dos precs que fer:

- demanava que com era costum aquest Ajuntament, s'envies un telegrama alconsolat Britànic, expressant les condolences d'aquesta corporació.Que havia tingut coneixement de que el Policia d'aquest Ajuntament Sr. VicenteLillo Garcia , havia participat els Jocs del Mediterrani per a 2005 i havia estat
guardonat amb la medalla de bronze.

Per tant entenia que seria adient fer-li arribat un escrit de reconeixement, fentarribar-li la enhorabona per part d'aquesta corporació.
El Sr. Batle li respongué que se l'havia fet una entrevista a l'sportulis, oncontava la seva experiència.

Oo>d

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-unahores i trenta-tres minuts, el senyor batle aixeca la sessió, i per fer-hi constar el que s'hiha tractat, jo la Secretària en donc fe, i amb el seu Vist i Plau estenc la present Acta allloc i la data assenyalats a l'encapçalament.
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ivern de les illes b/îéifârs sessió extraordinària i urgent
celebrada pel ple de l'ajuntament

el dia 21 de juliol de 2005

Membres assistents:
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Jorge Carrió Frau
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Jaime Pou Reynés
Membres que han excusat la seva absència:
Sr. Gabriel Coll Barceló

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint-i-
una hores del dia vint-i-un de juliol de dos mil cinc, es reuneix a la Sala d'Actes de la
Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència del
Sr. Batle, Miquel Ensenyat Riutort i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es
relacionen a l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella tractar els

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

Secretària la de la Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

CONSORCI TURISME." El Sr. Pere Trias donar lectura a la següent :

PROPOSTA

Vista la necessitat que te aquest Ajuntament de signar Conveni i Addenda amb la
Conselleria de Turisme pel present venc a proposar al Ple els següents acords:

1.- Cedir al Consorci Pla D-Esporles els drets de cobrament derivats de la Resolució del
Conseller de Turisme de 19 de novembre de 2004 de concessió d'una subvenció a

l'ajuntament d'Esporles per un import de 2.000.000 d'euros per a la realització del projecte
"Ampliació Casa de la Vila Esporles", subvenció concedida dins el marc de la
convocatoria de subvencions convocades pel Conseller de Turisme mitjançant Resolució
10 de març de 2004.

2." Aprovar signar un CONVENI i l'ADDENDA, que s'adjunten, entre la Conselleria de
Turisme de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Consorci Pla D- Esporles i
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|-pi^rp4iimt^eBí finançament/pagament dels ajuts urgents als municipis de
leales tíalears per pal·liar r sstacionalitat turística

3." Considerant totalment executat la part del projecte consistent en l'adquisició de
l'immoble, d'acord amb lo previst a l'art 13 de l'ordre del Conseller de Turisme de 2 de
març de 2004, a l'art. 11 de l'ordre del Conseller de Turisme de 10 de març de 2004, al
certificat emès per el Director General de Ordenació i Planificació Turística amb data 21-
10-2004 i al "CONVENI" (clàusules D, 2^8, 3^3 i 3^4), aprovar:
a) Remetre a la Conselleria de Turisme l'expedient d'adquisició de l'immoble on
s'acredita la propietat de l'immoble objecte de la subvenció.
b) Sol·licitar a la Conselleria de Turisme la tramitació urgent de la subvenció amb la
finalitat de que el Consorci Pla D-Esporles, pugui fer efectiu el cobrament de la totalitat de
la subvenció (o com a mínim el primer pagament de 850.000€), ja que l'Ajuntament
d'Esporles està compromès a fer un pagament, abans del 20 d'agost del 2005, per un
import de (881.821) vuit-cents vuitanta-un mil vuit-cents vint-i-un euros, segons
l'escriptura pública que s'aporta.

4." D'acord amb lo previst en el punt 5 de la disposició tercera del "CONVENI":
a) Encomenar al Consorci Pla D-Esporles la gestió per concertar una operació
d'endeutament per el tram de l'Ajuntament per l'import no subvencionat per la Conselleria
de Turisme del projecte objecte del "CONVENI".
b) L'Ajuntament d'Esporles es compromet a aportar al Consorci el principal i les despeses
financeres derivades d'aquesta operació d'endeutament i, si escau, les inherents al
funcionament del Consorci. Aquestes aportacions s'ha ajustaran al calendari de pagaments
financers de les operacions d'endeutament.

5.- Autoritzar al Sr. Batle per signar els documents que facin falta, entre ells els que
s'adjunten amb les rectificacions que en el seu cas siguin necessàries, per adequar la seva
redacció a la proposta definitiva que faci la Conselleria de Turisme, sempre que la nova
redacció no vagi en contra dels presents acords.

El Sr. Trias explicar el motiu de la urgència, ja que dia 20 d'agost s'havia de fer el
pagament i era precís avançar tot el possible , així mateix explicar el contingut del conveni
i addenda.
El Sr. Miguel Bemat digue que estaven d'acord amb la urgència, que el pagament s'havia

de fer i tenia una data, però que proposava que de la proposta es retirés el punt 4°, ja que
encara no era el moment.

El Sr. Batle agrair el consens.
El Sr. Jaume Pou digue que havien de ser conseqüents amb les coses, quan es va formar el
consorci el PSOE, no volgué formar part, ara veig qui si, el PSM tampoc pogué acudir a la
convocatoria. I com es va dir en aquell moment només es comprava la farmàcia, després
amb el consens de tots el grups es discutirà el projecte. Així mateix recordar que no tenien
anomenats encara els vocals que havien de formar part del Consorci.
El Sr. Jordi Garrió digue que el PSOE, quan es van fer aquelles actuacions no volgué
formar part del Consorci, però una vegada havia tingut més informació , si forma part del
consorci i entenia la urgència de tirar endavant les coses.
El Sr. Trias digue que el Consorci estava constituir i es podia reunir quan volgués.
Així mateix manifestar que estaven d'acord amb retirar el punt 4° de la proposta, digue

que les gestions no les havien fet ells, però que era necessari i urgent fer ja les gestions
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'OVERN'^D'PÍjES®rt!l!È5^ffi^lÍ9\RS^ poder obtenir un crèdit per la part de l'Ajuntament ja quedel contrari es podria perdre la subvenció, si l'ajuntament no es feia càrrec de la seva part.El Sr. Miguel Bemat digue que s'havia d'anar per passa i encara no era el moment del punt4°, ja que creia s'havien de asseure i parlar-ne un poc més.
El Sr. Jaume Pou insistir que quan es formar el consorci PSOE no hi volgué formar part i
que se li va notificar la data de constitució per què hi assistís com a convidat, no hi va anar
i que el PSM no hi va assistir. Que per la compra si volien donar el seu vot però la restas'hi havia d'anar punt per punt i discutir els temes conjuntament.

El Sr. Batle sotmet a votació la proposta retirant el punt 4° de la mateixa. Manifesta queCONVENI I ADDENDA queden adjunts a l'acta.
Es aprovat per unanimitat.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-una
hores i quaranta-cinc minuts, el senyor batle aixeca la sessió, i per fer-hi constar el ques'hi ha tractat, jo la Secretària en donc fe, i amb el seu Vist i Plau estenc la present Actaal lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

%

1 Esporles, 211 de juliol de 2005.
El batle, | La secretària.
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OVERN DE LES ILLES BALEARS'^'^™
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 28 DE JULIOL DE 2005
V

Membres assistents:

Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Jorge Carrió Frau
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Jaume Pou Reynes
Sr. Pere Trias Aulí

Membres que han excusat la seva absència:
Sr. Miquel Bernat Bosch

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

ACTES ANTERIORS." El Sr. President pregunta si qualque membre de laCorporació ha de fer qualque observació a les actes de la sessió extraordinària de dia 7de juliol de 2005 i la de dia 21 de juliol de 2005.

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

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

- Govern de les Illes Balears, registre d'entrada núm. 1820 de dia 01.07.05,atorgament subvenció impuls i desenvolupament activitat.
- Govern de les Illes Balears, registre d'entrada núm 1824 de dia 04.07.05,calendari festes locals 2006.
- Govern de les Illes Balears, registre d'entrada núm. 1825 de dia 04.07.05.actuacions realitzades i aprovades torrent Esporles.

- Govern de les Illes Balears, registre d'entrada núm. 1850 de dia 06.07.05,certificació núm. 10 obres IES.
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rnVERN DE LtS ÎEEPS '"^Q'stre d'entrada núm. 1852 de dia 06.07.05, " ^Ofí>^
informació ajudes agricultura i ramaderia. ví
Govern de les Illes Balears, registre d'entrada núm. 1854 de dia 06.07.05, pascursa ciclista rest. Son Gual per Esporles.
Govern de les Illes Balears, registre d'entrada núm. 1867 de dia 07.07.05
jornada pactes local ocupació.
Govern de les Illes Balears, registre d'entrada núm. 1868 de dia 07.07.05, lleide coordinació de policies locals.

- Ministeri d'Economia i hisenda, registre d'entrada núm. 1874 de dia 07.07.05,establiment i funcionament punt d'informació juvenil.
- Govern de les Illes Balears, registre d'entrada núm. 1886 de dia 08.07.05,convocatòria reunió reforç seguretat contra actacs.

- Govern de les Illes Balears, registre d'entrada núm. 1958 de dia 15.07.05,subvenció motos adaptades policia local.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1959 de dia 15.07.05 projecterestauració crist crucificat.

- Govern de les Illes Balears, registre d'entrada núm. 1960 de dia 15.07.05,manual control sanitari d'aigües de bany del litoral IB.

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batlia hagutsdes de l'últim Ple, els quals són el següents: des del núm. 313/05 fins al 353 /05.

La Corporació es dona per assabentada

Resolució de Batlia 316, el Sr. Pou apuntar que ja estava aprovat, per aquestmotiu, es retira.

És sotmet a ratificació la següent resolució de batlia:

RESOLUCIÓ DE BATLIA núm. 353/05

Vista la necessitat que té aquest Ajuntament de seguir amb el Projecte del Serveid'Estades Diümes amb el suport econòmic que cal, per la present venc a resoldre,
1." Signar el Conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i la Direcció General deServeis Socials del Govern de les Illes Balears, amb base al programa de subvencionsdirigit a persones majors déponents de l'any 2005 (BOIB núm. 99 de dia 30.06.2005)
2." Sol·licitar una subvenció per al manteniment del Centre d'Estades Diürnes per l'any2005, per un import de 108.668,41 euros.

3." Que es presenti al proper ple per a la seva ratificació

Es aprovat per unanimitat la seva ratificació.
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■"Oo^PROPOSTA

D'acord amb allò disposat a l'art. 38 del R.O.F. es proposa al Ple resoldre
damunt el següent punt:

REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ ALS ÒRGANS COL·LEGIATS
A). Mancomunitat de Tramuntana:

- Miquel Ensenyat Riutor ( Batle), d'acord amb els Estatuts
- Jorge Carriò Frau

B). Consell Escolar del C. P. "Gabriel Comas i Ribas":
Lourdes Noguera Bosch

C). Representant Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació ;

Lourdes Noguera Bosch

D) Representant al Consorci Informàtica:

Miquel Ensenyat Riutort ( Batle )

E) Representant Obra Cultural

Lourdes Noguera Bosch
- Antoni Vidal Matas

F) Representant Agenda Local 21 :

Miquel Ensenyat Riutort ( Batle)

G) CONSORCI TURISME PLA D'ESPORLES:

H) REPRESENTANT COMISSIÓ MIXTA, CONSELLERIA DE CULTURA, I E S

President d'acord amb els Estatuts Batle o persona amb qui delegui.
Un representant PP

Un representant PSOE.
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govern de les illes
Riutort ( Batle) o persona en qui delegui '

- Jordi Garrió Frau PSIB, PSOE
Un representant PP

El Sr. Pou digue que aquesta proposta s'havia de fer als 30 dies del nomenament del
nou Batle., digue que abans de ser d'un grup era demòcrata i l'actitud de lapresentació d'aquesta proposta no era democràtica a més per primera vegada en vintanys, no es contava amb l'oposició a la Mancomunitat de Tramuntana. Que noentenia tanta demagògia quan estaven a l'oposició fent referenda amb bastantaassiduïtat al ROF i ara no el tenia en compta. Pel que fa els acords presos en ladarrera Junta de la Mancomunitat, entenc que son nuls, ja que hi va votar un que noera membre de la mateixa.
El Sr. Gabriel coll digue que no es contava per res amb U.M., que el consorci quanno hi volgué anar el PSOE, que no entenc la diferencia entre ara i antes, U.M. si vatenir una actitud responsable hi va formar part del mateix i ara se l'exclou, i per totaixò que el meu vot serà en contra.

És sotmet a votació la proposta i és aprovada amb el següent resultat;
- Sis (6) vots a favor, quatre (4) PAS.PSM i dos (2) PSOE
- Quatre (4) vots en contra, tres (3) PP i un (1 ) UM

COMPTE GENERAL 2004.- Es retira de l'ordre del dia.

ORDENANCES.- El senyor Antoni Vidal Matas dóna lectura a la següentproposta:

PROPOSTA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA
PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES,
CADIRES, TRIBUNES, CADAFALS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS, AMB
FINALITAT LUCRATIVA.

1." En compliment de allò disposat a l'art 15 al 17 de la Llei 39/1988, de 28 dedesembre, Reguladora de les Hisendes Local, i vists els informes tecnics-economics a quees refereix l'art. 25 de la mateixa, s'acorda, en caràcter provisional, l'aplicació de la taxa
per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, cadafals i altreselements anàlegs amb finalitat lucrativa i l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de lamateixa, en els termes següents:

Article Ir. Fonament i naturalesa.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el
que disposen els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
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l'ocupació de terrenys d'us públic local amb taules,"* 7 r.

cadires, tribunes, cadafals i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa, que es regeix per 0^^] ÍT- 1 l-_ J_ 1- 1 -t-A _i J: II i.- i_ CCS j_ II ^aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada
Llei 39/1988.

Article 2n. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització o l'aprofitament especial constituït per
l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, cadafals i altres elements
anàlegs, amb finalitat lucrativa.

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones o entitats
a favor de les quals s'atorguin les llicències, o les que se'n beneficiïn de l'aprofitament, si és que es
varen procedir sense l'autorització corresponent.

Article 3r. Subjectes passius.

1. Són subjectes passius d'acord amb l'article 23 de la Llei 39/88, en concepte de
contribuents, les persones físiques i jurídiques aixi com les entitats a les quals es refereix l'article 33
de la Llei General Tributària, les que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públiclocal en benefici particular.

Article 4t. Responsables.

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a les quals es refereixen els articles 38 i 39 de la Llei General Tributària.

2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en el supòsits i amb
fabast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5è. Quantia.

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa segons la superfície
ocupada pels aprofitaments, expressada en metres quadrats.

2. Les tarifes de la taxa són les següents:

2.1 Zona cèntrica del clos urbà 9,50 euros/m2/any
(Zones llindants de la carretera entre la Plaça d'Espanya i
Jaume I, dels carrers Joan Riutort, Coliseu, PI. Espanya,
Plaça Constitució i Passeig del Rei)

2.2 Zona Vila Nova i resta clos urbà 7,50 euros/m2/any

Article 6è. Normes de gestió.
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^1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tanfes es liquiden per cada aprofitament' ' Q ñsol·licitat o realitzat i seran irreduïbles per anys naturals. ^

2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta
ordenança han de sol·licitar-ne prèviament la llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ al qual
es refereix l'article següent i formular una declaració on consti la superfície de l'aprofitament i els
elements que s'instal·laran. A més, hi han d'adjuntar un plànol detallat de la superfície que es pretén
ocupar i de la seva situació dins el municipi.

3. Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions quehan formulat els interessats i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les
peticions de llicències. Si n'hi ha, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les
liquidacions complementàries que s'escaiguin. Les autoritzacions es concediran quan els interessats
hagin arreglat les diferències i, si s'escau, quan hagin realitzat els ingressos complementaris
corresponents.

4. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest
municipi la devolució de l'impost ingressat.

5. No es podrà fer ocupació de la via pública fins que no s'hagi abonat el dipòsit previ al
qual es refereix aquest article 7.2.a) següent i fins que els interessats no hagin obtingut la llicència
corresponent. L'incompliment d'aquest precepte podrà originar la no concessió de la llicència sense

peijudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs que s'escaiguin.

6. Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, se l'entén prorrogada mentre l'interessat no

presenti la declaració de baixa.

7. La presentació de la baixa té efectes a partir del primer dia del període natural de temps
següent assenyalat a l'epígraf de la tarifa corresponent, sigui quina sigui la causa que s'al·legui en
contrari. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar pagant la taxa.

8. Les autoritzacions tendrán caràcter personal i no podran cedir-se o subarrendar-se a
tercers. L'incompliment d'aquest precepte provocarà l'anul·lació de la llicència.

Article 7è. Obligació al pagament.

1. L'Obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:

a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de
sol·licitar la llicència corresponent.

b) Quan es tracta de concessions d'aprofitaments que ja estant autoritzats i prorrogats, el
primer dia del període natural de temps assenyalat a l'epígraf de la tarifa corresponent.

2. El pagament de la taxa es realitza:
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, , , , .a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a la dipositana

municipal o allà on establís l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència corresponent.
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit, d'acord amb el que es disposa a l'article 47.1 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, i s'elevarà a definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent.

b) Quan es tracta de concessions d'aprofitament que ja estan autoritzades i prorrogades,
quan ja estiguin incloses en els padrons o matrícules d'aquesta taxa, per anys naturals en les oficines
de recaptació municipal.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor i s'aplicarà a partir del dia 1 de Gener de
2006, una vegada feta la publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

0257465 I
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2.- De conformitat amb allò disposat a l'esmentat art. 17 de la llei 39/88, el present
acord provisional, s'exposarà el públic pel termini de trenta dies, a fi que els interessats puguin
examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas de que no es
presentin reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i s'exposarà en el BOIB el
text integra de l'ordenança.

El Sr. Jaume Pou digue que pujar els preus no agradava mai a ningú i més si la pujada
envolta el 182%, que per aquest motiu el seu vot seria en contra, ja que entenia que la puja
de les ordenances havia de ser de forma progressiva.

El Sr. Antoni Vidal digue que les quantitats que es pujaven eren molt petites, la pujada
més alta era de tres euros, però que entenia que el Sr. Pou ho havia de dir així.

El Sr. Gabriel Coll digue que efectivament no era el mateix govemar que esta amb
l'oposició, per això abans es criticaven puges de menys quantitats, però el seu vot seria en
contra per que una puja de més del 180% li pareixia exagerat.

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

Sis (6) vots a favor, quatre (4) PAS.PSM i dos (2) PSOE
- Quatre (4) vots en contra, tres (3) PP i un (1 ) UM

PROPOSTA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I
RESERVES DE VIA PUBLICA PER A L'APARCAMENT EXCLUSIU, PARADA DE
VEHICLES, CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL
CLASSE

1." En compliment de allò disposat a l'art 15 al 17 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre. Reguladora de les Hisendes Local, i vists els informes tècnics-econòmics a que
es refereix l'art. 25 de la mateixa, s'acorda, en caràcter provisional, l'aplicació de la taxa
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voreres i reserves de via publica per a l'aparcament •-■ Oq n'exclusiu, parada de \Qiicles, carrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe i ''•'9
l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la mateixa, en els termes següents;

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES
A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVES DE VIA PUBLICA PER A
L'APARCAMENT EXCLUSIU, PARADA DE VEHICLES, CÀRREGA I
DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE
Article Ir. Fonament i naturalesa.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el
que disposen els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per entrades de vehicles a través de les voravies i
reserva de via pública per a l'aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol classe, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

Article 2n. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització o l'aprofitament especial del domini
públic local amb entrades de vehicles a través de les voravies i reserva de via pública per a
l'aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones o entitats
a favor de les quals s'atorguin les llicències, o les quals se'n beneficiïn de l'aprofitament, si és que es
varen procedir sense l'autorització corresponent.

Article 3r. Subjectes passius.

1. Són subjectes passius d'acord amb l'article 23 de la Llei 39/88, en concepte de
contribuents, les persones físiques i jurídiques així com les entitats a les quals es refereix l'article 33
de la Llei General Tributària, les que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic
local en benefici particular.

2. Tendrán la condició de substituts del contribuent d'acord amb l'article 23-d de la Llei
39/88 els propietaris de les finques i locals a les quals donen accés les referides entrades de
vehicles, els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

Article 4t. Responsables.

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
fisiques o jurídiques a les quals es refereixen els articles 38 i 39 de la Llei General Tributària.

Paper transcripció acords i resolucions



0257467 I

OVERN DE LES ILLES BALEARS
2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en el supòsits i amb
l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.

O90

Article 5è. Quantia.

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes
contingudes en l'apartat següent.

2. Les tarifes de la taxa seran les següents:

2.1 .a Per cada lloc d'entrada de vehicles
a Lm immoble de qualsevol voravia... 2.43 euros/metre lineal.

2.1 .b Per cada lloc d'entrada de vehicles
a un immoble de qualsevol voravia
amb modificació de la rasant de la
voravia per a facilitar l'entrada... 2.90 euros/metre lineal.

2.1 .c Per cada lloc d'entrada de vehicles
amb reserva d'espai a la via publica

per aparcament exclusiu o prohibició
d'estacionament 5.55 euros/metre lineal.

Aquesta tarifa és acumulable amb els

pLints 2.1.a i 2.1.b.

2.1 .d Per cada placa de gual 8.41 euros

2.2 Per cada concessió d'aparcaments dels
de sa Vilanova 52.43 euros/any
(import a efectes de l'any 2001)
Aquesta tarifa en base a les pròpies
condicions de la concessió, aprovades
pel Ple de dia 25/10/88, anualment
s'anirà augmentant automàticament i

acumulablement amb l'I.P.C.

2.3 Tancament carrer 10 eiaros/hora
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Article 6è. Normes de gestió.

1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquiden per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps, assenyalats en els epígrafs
respectius.

2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta
ordenança han de sol·licitar-ne prè-viament la llicència corresponent, realitzar el dipòsit pre-vi a què
es refereix l'article següent i formular una declaració adjuntant un pla detallat de l'aprofitament i de
la seva situació dins el municipi.
Les sol·licituts per tancament de carrer i reserva d'estacionament s'han de presentar a l'Ajuntament
amb una antelació de 48 hores al dia per el qual es demani l'aprofitament de la via pública.

3. Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions que
han formulat els interessats i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les
peticions de llicències. Si n'hi ha, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les
liquidacions complementàries que s'escaiguin. Les autoritzacions es concediran quan els interessats
hagin arreglat les diferències i, si s'escau, quan hagin realitzat els ingressos complementaris
corresponents.

4. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest
municipi la devolució de l'impost ingressat.

5. Lina vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, se l'entén prorrogada mentre l'interessat no
presenti la declaració de baixa.

6. La presentació de la baixa té efectes a partir del primer dia del semestre natural següent
al de la seva presentació.

La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar pagant la taxa.

Article 7è. Obligació al pagament.

a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de
sol·licitar la llicència corresponent.

b) Quan es tracta de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el
primer dia de cada semestre natural.

a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a la dipositaria
municipal o allà on establís l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència corresponent.
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit, d'acord amb el que es disposa a l'article 47.1 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, i s'elevarà a definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent.

1. L'Obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:

2. El pagament de la taxa es realitza:
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rOVERN DE d'aprofitament queja estan autoritzats i prorrogats, quan^
ja estiguin incibsos en els padrons o matricules d'aquesta taxa, per anys naturals en les oficines de la
recaptació municipal.

^2

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor i s'aplicarà a partir del dia 1 de Gener de
2006, una vegada feta la publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

2.- De conformitat amb allò disposat a l'esmentat art. 17 de la llei 39/88, el presentacord provisional, s'exposarà el públic pel termini de trenta dies, a fi que els interessats
puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportimes. En cas de
que no es presentin reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i s'exposarà enel BOIB el text integra de l'ordenança.

El Sr. Antoni Vidal explicar l'esmena que s'introduïa referent a " entrarà en vigor el dia
següent de la seva publicació", explicar el ser de l'ordenança que entenien que s'abusavade la gratuïtat i creava moltes molèsties.

El Sr. Jaume Pou digue que respecte de les noves inclusions podia ser que l'estudiestigues correcte, però entenia que li faltava polir ja que hi podia haver carrers sensesortida etc. que no donés lloc al mateix aprofitament i entenia que tothom havia de ser
igual. Pel que feia a la carretera aquesta no depenia de l'Ajímtament., per tan el seu grups'abstindria.
El Sr. Batle digue que la intenció de regular el tema, venia donada per que estava un pocdesbordat, i podia donar im lucre a l'empresa privada que no li corresponia.El Sr. Pou digue que el desbordament hi seguiria estant, però es pagaria.Es sotmet a votació la proposta i és aprovada amb el següent resultat:

Sis (6) vots a favor, quatre (4) vots del PAS.PSM i dos (2) PSOE.
- Quatre (4) abstencions, tres (3) PP i un (1) UM.

PROPOSTA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE TRASTS, BARRAQUES, CASETES DE VENDA,
ESPECTACLES, ATRACCIONS O ESPLAI, SITUATS EN TERRENYS D'ÚS
PÚBLIC LOCAL AIXÍ COM INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I
RODATGE CINEMATOGRÀFIC.

1." En compliment de allò disposat a l'art 15 al 17 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre. Reguladora de les Hisendes Local, i vists els informes teciúcs-economics a quees refereix l'art. 25 de la mateixa, s'acorda, en caràcter provisional, l'aplicació de la taxa
per instal·lació de trasts, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esplai,situats en terrenys d'ús públic local així com indústries del carrer i ambulants i rodatgecinematogràfic i l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la mateixa, en els termes
següents:
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En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article

106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el
que disposen els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per instal·lació de trasts, barraques, casetes de venda,
espectacles, atraccions o esplai, situats en terrenys d'ús públic local així com indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la
qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

Article 2n. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització o l'aprofitament especial constituït per
la instal·lació de trasts, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esplai, situats en

terrenys d'us públic local així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones o entitats
a favor de les quals s'atorguin les llicències, o aquelles que se'n beneficien de l'aprofitament, si és
que es varen procedir sense l'autorització corresponent.

Article 3r. Subjectes passius.

1. Són subjectes passius d'acord amb l'article 23 de la Llei 39/88, en concepte de
contribuents, les persones físiques i jurídiques així com les entitats a que es refereix l'article 33 de la
Llei General Tributària, les que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local
en benefici particular.

Article 4t. Responsables.

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38 i 39 de la Llei General Tributària.

2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en el supòsits i amb
rabast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5è. Quantia.

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa segons la superfície
ocupada pels aprofitaments expressada en metres quadrats.

2. Les tarifes de la taxa són les següents:

2.1 Trasts de venda al mercat setmanal dels dissabtes, per m2... 1 euro/dia
2.2 Trasts de venda, parades, casetes, barraques, espectacles, atraccions o esplai.
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23 Trast de venda, parades, casetes, barraques, espectacles, atraccions o esplai els dies de la fira

anual per m2...2 euros/dia
2.4.a Ambulants amb camió, furgoneta i similar... 1.39 euros/dia
2.2.b Ambulants amb carro, motocarro i similar... 0.69 euros/dia
2.2.C Ambulants amb carritos, motocicletes o

similar, o sense ells 0.50 euros/dia

Article 6è. Normes de gestió.

1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquiden per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i tenen caràcter irreduïble pel període autoritzat.

2. a) Els emplaçaments, instal·lacions, parades, etc., podran treure's a licitació pública
abans de la celebració de les fires, i el tipus de licitació, en concepte de preu públic mínim que hi
servirà de base, serà la quantia fixada en les tarifes de l'article anterior d'aquesta ordenança.

b) Es procedirà, abans de la subhasta, a la formació d'un pla dels terrenys disponibles per
a ser subhastats, i s'enumeraran i s'indicarà la superficie de les parcel·les que han de ser objecte de
licitació. També s'assenyalaran les parcel·les que poden destinar-se a cotxes de xoc, teatres,
exposicions d'animals, restaurants, bijuteries, etc.

c) Si algun concessionari dels aprofitaments utilitza una superficie més gran de
l'adjudicada en la subhasta, pagarà, per cada metre quadrat utilitzat de més, el 100% de l'import de
l'augment, a més de la quantia fixada en les tarifes.

3. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta
ordenança i que no s'hagin tret a licitació pública, han de sol·licitar-ne prèviament la llicència
corresponent, realitzar el dipòsit previ a què es refereix l'article següent i formular una declaració
on consti la superfície de l'aprofitament, els elements que s'instal·laran i el temps de durada de
l'ocupació. A més, hi han d'adjuntar un pla detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva
situació dins el municipi.

4. Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions que
han formulat els interessats i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les
peticions de llicències. Si n'hi ha, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les
liquidacions complementàries que s'escaiguin. Les autoritzacions es concediran quan els interessats
hagin arreglat les diferències i, si s'escau, quan hagin realitzat els ingressos complementaris
corresponents.

5. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest
municipi la devolució de l'impost ingressat.

6. No es podrà fer ocupació de la via pública fins que no s'hagi abonat el dipòsit previ a
què es refereix aquest article 7.2.a) següent i fins que els interessats no hagin obtingut la llicència
corresponent. L'incompliment d'aquest precepte podrà originar la no concessió de la llicència sense

peijudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs que s'escaiguin.
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7. En quant a les normes pels trasts de venda a l'anomenat mercadet d'Esporles, es regiran

per les condicions assenyalades en les pròpies autoritzacions.

8. Les autoritzacions tendrán caràcter personal i no podran cedir-se o subarrendar-se a
tercers. L'incompliment d'aquest precepte provocarà l'anul·lació de la llicència sense peijudici de
les quanties que els interessats hagin d'abonar.

Article 7è. Obligació al pagament.

1. L'Obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix en el moment de
sol·licitar la llicència corresponent.

2. El pagament de la taxa es realitza:

a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la dipositaria
municipal o allà on establís l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència corresponent.
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit, d'acord amb el que es disposa en l'article 47.1 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, i s'elevarà a definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent.

b) Quan es tracta de concessions d'aprofitament que ja estan autoritzades i prorrogades, i
corresponent a les ocupacions referides al comerç del Mercat del capítol II de l'Ordenança
reguladora de l'exercici del comerç ambulant al municipi d'Esporles, es regiran per l'esmentada
ordenança i per les condicions assenyalades en les pròpies concessions.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor i s'aplicarà, el dia següent de la sevapublicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i estarà en vigor fins
a la seva modificació o derogació expressa.

2.- De conformitat amb allò disposat a l'esmentat art. 17 de la llei 39/88, el presentacord provisional, s'exposarà el públic pel termini de trenta dies, a fl que els Interessats puguinexaminar l'expedient I presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas de que no espresentin reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament aprovat I s'exposarà en el BOIB eltext Integra de l'ordenança.
El Sr. Jatime Pou digue que el seu grup no havia estat informat de la fira que es

preparava, que tma vegada més els esdeveniments havien passat davant el que hauria estat
correcte d'informar al consistori, ja que inclòs s'havia penjat a la pagina wep del'Ajuntament. També volia fer constar la magnitud de l'augment que en aquest cas era de
un 222%. Així mateix digue que l'ordenança tenia defectes com el punt 3er de la mateixa
que era precís rectificar, en el següent sentint: que el comerciants d'Esporles i lesassociacions sense ànim de lucre, no paguessin , tinent en compta la famosa fira dolça. Per
tant el seu vot seria contrari.
El Sr. Antoni Vidal que per im tema informàtic no s'havia rectificat el punt tercer, però

que es rectificaria. Pel que feia a la puja que dit així era molt espectacular, però en realitat
es parlava de 0,50 cèntims. Que era ima realitat que el mercat animava la vila, però tambés'havien de tenir en compte els comerciants que pagaven regularment els seus imposts, no
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manteniment del mercat.

El Sr. Gabriel Coll digue que podia entendre les paraules del Sr. Vidal com " qui tenia
diners que pagues" però també s'havia de tenir en compta el benefici que el mercat
reportava els comerciants de la vila.

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

Sis (6) vots a favor, quatre (4) PAS.PSM i dos (2) PSOE
Quatre (4) vots en contra, tres (3) PP i un (1 ) DM

MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PELS
SERVEIS DE CURSOS i ACTIVITATS FORMATIVES

0257473
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Article 1 r." Fonament i naturalesa.

D'acord amb allò establert als articles 133.2 i 142 de la constitució i per l'article
106 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Regim Local, i 15 a 20 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre. Reguladora de les Hisendes Locals, modificada per la
Llei 25/98, de 13 de juliol, aquest Ajuntament estableix la Taxa pels Serveis de Cursos i
Activitats Formatives, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada llei 39/1988.

Article 2n.- Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial dels serveis
educatius que s'especifiquen els annexes.

'i

Obligats al pagament:

Estan obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta Ordenança les
persones que es beneficiïn dels serveis als quals fan referència els annexes, i neix des
que s'inicia la prestació del servei.

Article 3r.- Subjectes passius.

1." Són subjectes passius d'acord amb l'art. 23 de la Llei 39/1988, en concepte
de contribuents, les persones físiques i jurídiques així com les entitats a les quals es
refereix l'art. 33 de la Llei General Tributària, les que gaudeixin, utilitzin i aprofitin
especialment el servei DE CURSOS I D'ACTIVITATS FORMATIVES en benefici propi.

Article 4r.- Quantia

Paper transcripció acords i resolucions



jCOVERN^ ^ ae

Article 5è.- Normes de Gestió

0257474 I

1L'exacció es considerarà devengada simultàniament a la prestació del servei i,
la seva liquidació i recaptació es durà a terme per mensualitats vençudes a les oficines
municipals en base a les dades que es rebin de l'esmentada Escola de Música i Dansa.

2." El pagament s'efectuarà per mensualitats vençudes, a les oficines municipals,
dins del mes següent. Així mateix es podrà fer ús de la domiciliació bancària dels
pagaments.

Article 6è.- Exempcions.

A instància de part i en tot cas, previ informe tècnic favorable dels serveis socials
municipals, el Batle pot atorgar l'exempció de tot o part del pagament, quan les
circumstàncies socio-económiques del sol·licitant manifestin una situació no adequada a
les normes o a l'ús que marquin en cada moment un nivell mínim de subsistència.

Article 7è.- Bonificacions.

A instància de part es faran bonificacions del 15% de les quotes a les famílies
nombroses, o bè, si a una família hi ha dos o mès infants a l'Escola de Música. Aquesta
bonificació no serà acumulable.

DISPOSICIÓ FINAL.- La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor i s'aplicarà,
una vegada feta la publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears i estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
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SERVEIS DE CURSOS i ACTIVITATS FORMATIVES

7-.

ANNEX I TARIFES CURSOS ESCOLA DE MÚSICA i DANSA
-Coral 13.00 euros/mes
- Dansa 22.00 euros/mes
- Llenguatge musical 18.00 euros/mes
- Llenguatge musical adults 13.00 euros/mes
- Instrument 30.00 euros/mes
- Músic (4, 5 i 6 anys) 14.00 euros/mes
- Harmonia 37.50 euros/mes
- Informàtica musical 31.00 euros/mes
- Orquestra de percussió 15.50 euros/mes
- Altres especialitats nivell elemental.. 15.50 euros/mes
- Altres especialitats nivell mitjà 25.00 euros/mes
- Altres especialitat nivell superior.... 37.50 euros/mes
- Altres iniciacions 19.00 euros/mes
- Tècnica vocal classe individual 30.00 euros/mes
- Tècnica vocal classe col·lectiva 16.00 euros/mes
-1 i 2 curs Grau Elemental 50.00 euros/mes
- 3 i 4 curs Grau Elemental 65.50 euros/mes
- Matrícula 20.00 euros
- Música tradicional (individual) 30.00 euros

Música tradicional (col·lectiva) 16.00 euros

ANNEX II TARIFES PER ALTRES CURSOS i ACTIVITATS FORMATIVES
Les Tarifes s'estableixen considerant el nombre mínim de participants a cada grup

Núm. mínim de N. Hores Quota
participants Setmana Mensual

5 1 12.99 euros

10 1 6,50 euros
15 1 4,33 euros

Matrícula 20,00 euros

Per cada hora setmanal o fracció superior a 1 hora/setmana es cobrarà la part
proporcional corresponent.
Aquestes tarifes no inclouen les despeses que es puguin ocasionar per utilització
de material o instal·lacions que, en el seu cas, s'establiran en la corresponent.

El Sr. Jaume Pou digue que enhorabona en aquesta votarem a favor encara que no

pareix feta amb la mateixa ma i que va per damunt l'IPC, només s'incrementa un 13%,
es raonable.

És sotmet a votació la proposta i ès aprovada per unanimitat.
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BAIXES I DEVOLUCIONS.- El senyor Antoni Vidal dóna lectura a les
següents propostes:

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS

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

proposa la baixa dels esmentats rebuts.

Rebut Contribuent Padró Import Motiu baixa

0471001023 Rotger Suarez M. Música 28 Duplicitat amb Cirer Lopez
0471001193 " " " " 28

És sotmet a votació i és aprovat per unanimitat.
PROPOSTA DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

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

proposa la devolució del imports assenyalats.

Referència Contribuent Padró/impost Import Motiu devolució

4110118 Ladaria Ferrer M. Juana IBI Urbana 61,08 Acord Conselleria
d'Economia, Hisenda i

Innovació.

És sotmet a votació i és aprovat per unanimitat.

EXPROPIACIÓ TERRENYS UA3 El senyor Pere Trias Aulí regidor de l'àread'urbanismes dóna lectura a la següent proposta:

govern de les illes balears
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POVERN DE LES ILLES BALEARS PROPosta

Vist que el ple de l'Ajuntament de dia 27 de febrer de 2003, acordar rinici de
l'expropiaclô dels terrenys UA3, que es va notificar als interessats, que presentaren les
corresponents al·legacions .

Vist que el pressupost municipal contemplava la despesa fins a l'import de
(34.975,29) trenta-quatre mil nou-cents setanta-cinc euros amb vint-i-nou cèntims,
segons la valoració de l'arquitecte Angel Garcia de Jalon Lastra i que per Decret de
Batlia de 217/05 s'incorporà resta incorporada l'esmentada quantitat al pressupost de
2005.

Vist l'escrit registre d'entrada aquest Ajuntament núm 1963 de dia 18 de juliol de
2005, signat pels senyor Albert Català Fernandez i senyora Amalia Bernabé Conde.

Pel present venc a proposar el Ple el següent acord:

1." Aprovar acceptar les al·legacions presentades pel Sr. Albert Catala Fernandez i Sra.
Amalia Bernabe Conde, el seu escrit registre d'entrada aquest Ajuntament núm. 913 de
dia 21 de març de 2003.
2." Aprovar desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Antonio Roca Albert!, el seu
escrit registre d'entrada 1096 de dia 8 d'abril de 2003 i les presentades per la Sra. Eva
Maria Diaz Holgado, el seu escrit registre d'entrada 1097 de dia 8 d'abril de 2003.
3.- Aprovar estimar les al·legacions presentades pel Sr. Albert Català Fernandez i Sra.
Amalia Bernabé Conde, registre d'entrada 1963 de dia 18 de juliol de 2005 en el següentsentit:

a) Procedir segons allò preceptuat a l'art. 58 de la Llei d'Expropiació Forçosa aactualitzar la taxació d'acord amb els preceptes continguts al Capítol III, del titol II de
l'esmentada Llei.

b) Així mateix considerar com terrenys a expropiar els 56 m2 , d'acord amb les
al·legacions presentades i procedir a la seva taxació amb el mateixos criteris abans
esmentats.

c) Que independent de la nova taxació de la superfície de 340 m2 i de la consideració
dels 56 que es sol·licita, respectivament, es procedesqui a abonar als interessats la
quantitat de (34.975,29) treinta quatre mil nou-cents setanta-cinc euros amb vint-i-
nou cèntims, ja aprovada per l'AOjuntament i consignada als pressuposts
corresponent. Prèvia acta i la d'ocupació que s'estendrà a continuació de la primera.

4.- Autoritzar al batle a firmar documents

El Sr. Jaume Pou digue que el seu vot seria d'abstenció.
El St. Trias digue que li estranyava l'abstenció amb un tema que havia executat el seu
grup, com no s'havia fet en temps havien devingut els perjudicis que ara reclamava la
propietat.
El Sr. Pou digue que no sabia quines negociacions es tenien ara.
El Sr. Trias digue que no es negociava res, sols executaven el que el seu grup haviainiciat.

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

- Sis (6) vots a favor, quatre (4) PAS.PSM i dos (2) PSOE
- Quatre (4) vots abstencions, tres (3) PP i un (1 ) UM.

0257477 I

''^00

MODIFICACIÓ ESTATUTS PATRONAT ESCOLES MUNICIPALS.- La senyoraLourdes Noguera dóna lectura a la següent proposta:
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■'Oin,¡GOVERN DE LES ILLES BALEARS " /
PROPOSTA

Vist l'acord pres pel consell del patronat de dia 20 de juliol de 2005, referent a la
modificació dels estatuts, PROPÒS al Ple de l'Ajuntament el següent acord:

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL PATRONAT ESCOLES
MUNICIPALS

Nova redacció dels articles:

Article 1El Patronat d'Escoles Municipals és una institució de l'Ajuntament d'Esporles
amb personalitat jurídica i patrimoni propis.

Article 10." El Consell del Patronat és l'órgan superior de la Institució i estarà integrat per:

a).- El Batle de l'Ajuntament d'Esporles que actuarà en qualitat de
President.

b),.- El Regidor Delegat de l'Àrea d'Educació que actuarà en
qualitat de vice-president i com a Coordinador general dels Centres Educatius que
formen el Patronat.

c),. El Gerent del Patronat que serà anomenat pel batle.

d).- Els Coordinadors de l'Escoleta i de l'Escola Municipal de
Música i Dansa.

e).- Un Funcionari Municipal que actuarà en qualitat de Secretari,
i que serà anomenat pel Batle.

f).- El Coordinador Cultural que actuarà en qualitat de supervisor
de les activitats de formació d'adults.

g).- Un representant de cada un dels grups polítics amb
representació municipal.

h).- Un representant de l'Associació de Pares de l'Escoleta

i)..- Un representant del alumnes de l'Escola Municipal de Música i
Dansa.

j).- Un representant dels alumnes dels Serveis de formació
d'adults.

Article 11.- Els membres del Consell podran ser cessats en qualsevol moment per l'órgan
que els va anomenar i cessaren automàticament quan perdin la condició per la qual fou
anomenat o quan es produesqui el cessament o expiri el mandat de l'autoritat que els va
anomenar.

Article 22." La comissió Executiva es reunirà una vegada cada tres mesos i sempre que
ho consideri necessari el Vice-president.
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OVERN^b^'t'ÉSIÍ.flPS ÍÍ5''fÉ0'V^S° quina havia estat la votació del Sr. Bernat a la' reunió previa, peró respecte de l'art. 11 "podran ser cessats per " no acabava de

veure aquesta modificació.
El Sr. Batle li respongué que es proposa aquesta modificació per que no s'adaptaven a

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

Sis (6) vots a favor, quatre (4) PAS.PSM i dos (2) PSOE.
Quatre (4) abstencions, tres (3) PP i un (1) UM.

PLA D ESPORLES." El senyor batle demana tractar per urgència la proposta, és
sotmet a votació la urgència i és aprovada per unanimitat.

Seguidament és dóna lectura a la següent proposta:

El BOIB de 25 de març de 2004 va publicar la resolució del Conseller de Turisme
de convocatoria d'ajuts urgents als municipis de les Illes Balears per pal·liar
l'estacionalitat turística.

El 29 d'abril de 2004 el ple de l'Ajuntament d'Esporles va aprovar el conveni per a
la compra del immobles llindants amb la Casa de la Vila, així com sol·licitar a la
Conselleria de Turisme ajuda per un import de 3.974.622€.

El 27 d'octubre de 2004 el Director General d'ordenació i planificació turística com
a president de la comissió avaluadora, certifica que la comissió "a informat
favorablement la concessió d'una subvenció de 2.000.000€ amb un primer
pagament de 850.000€ per a la adquisició i la resta quan s'acrediti la titularitat
dels immobles per a la seva rehabilitació".

Aquesta certificació va ser un element fonamental perque el ple extraordinari i
urgent aprovas el mateix dia 27 d'octubre de 2004, la compra dels immobles,
autoritzant al batle a signar els documents necessaris, amb les següents
condicions: preu total 1.081.821€, pagant 200.000€ en el moment de la firma de
l'escriptura pública (que d'acord amb el conveni aprovat el 29 d'abril de 2004
s'havia de fer abans del 30 d'octubre de 2004) i la resta 881.821€ abans del 20
d'agost del 2005. L'escriptura de compra es va firmar el 28 d'octubre de 2004.

El 19 de novembre de 2004 el Conseller de Turisme resol concedir una subvenció
de 2.000.000€ per "ampliació casa de la Vila".

El 27 de gener de 2005 el ple aprova el conveni amb la Conselleria de Turisme
per a la constitució del Consorci Pla D Esporles d'acord amb lo previst en la
normativa reguladora."per a la gestió de l'execució de les activitats
subvencionades" . La finalitat concreta del Consorci es la de formalitzar un

préstec amb una entitat financera per poder pagar la subvenció de 2.000.000€
concedida.

MOCIÓ COMPRA FABRICA (PLA D)
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^ O3GOVERN^^qL^SJ^I^L^Sel Consorci Pla D Esporles, aprovant els

pressuposts pel 2005 i autoritzant l'endeutament per poder gestionar la
subvenció.

La resolució del Conseller de Turisme de 10 de març de 2004, modificada per la
de 29 d'abril de 2004, a la disposició addicional primera estableix que "el consorci
subscriurà un conveni amb la Conselleria de Turisme per establir... "les
condicions de la gestió dels pagaments dels ajuts que hagin de dur a terme els
esmentats consorcis. El termini per subscriure l'esmentat conveni serà d'un mes,
comptador des de la data de constitució del consorci".

Per tant el passat 20 de maig de 2005 va finalitzar el termini per subscriure el
conveni amb la Conselleria de Turisme, conveni que es necessari per poder fer
efectiva la subvenció concedida.

En el ple extraordinari i urgent de 21 de juliol de 2005 vàrem aprovar sol·licitar la
tramitació urgent de la subvenció, ja que des de la data de compra del immoble,
28 d'octubre de 2004, encara no s'havia sol·licitat.

En el mateix ple vàrem informar de la, per noitros, gravíssima situació en que ens
trobam: hem de fer un pagament de 881.821€ abans del 20 d'agost de 2005 i
encara que tenim una subvenció concedida i des del 28 d'octubre de 2004, tenim
dret a percebre la part de la subvenció corresponent a la part executada (la
compra de l'immoble) per un valor 1.081.821€, no podem cobrar aquesta
subvenció per problemes que desconeixem.

En aquests moments no tenim cap garantia de que el proper 20 d'agost de 2005,
poguem disposar dels 881.821€ per poder efectiu el pagament del deute tal com
es va comprometre el batle en nom de l'ajuntament en l'escriptura pública de
compra de 28 d'octubre de 2004. Des de la Conselleria de Turisme ens han
confirmat que no es poden comprometre que l'Ajuntament pugui cobrar la
subvenció abans del proper 20 d'agost.

Consideram necessari seguir insistint a la Conselleria de Turisme perquè
solucioni la problemàtica, peró a la vegada es convenient iniciar converses amb
els antics propietaris dels immobles amb la finalitat de renegociar el venciment del
deute pendent.

Per aixó proposo al Ple el següent acord.

Autoritzar al batle per negociar amb els antics propietaris del immobles adquirits
per l'Ajuntament amb escriptura pública de 28 d'octubre de 2004, un aplaçament del
deute pendent d'un import de 881.821€ fins que sigui cobrada la part de la subvenció
corresponent a la compra dels immobles.
A més el Sr. Batle digue que també volia acordar de demanar oficialment hora a la
Conselleria de Turisme, per acudir a la mateixa amb un representant de cada grup i
tractar el tema, que era prou important.
El Sr. Jaume Pou digue que el seu grup hi votaria a favor, que s'oferia per ajudar amb el

que pogués davant la Conselleria de Turisme ,que si podia assistiria a la visita.
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rOVERN canviaven les coses, ara els deia el grup d'UM si 'J / n^vœen anar a la^nsQleria de^urisme i abans, els via tret del Consorci, sense cap més ^
explicació.

El Sr. Batle digue que la intenció era poc a poc aconseguir dur a bon terme el tema de
Consorci deixant de banda la política i era per aixó que li demanava la seva assistència.

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

MOCIO IES.- El senyor batle demanar tractar per urgència la següent proposta,
es sotmet a votació la proposta i és aprovada per unanimitat.

Seguidament el senyor batle dóna lectura a la proposta;

MOCIO IES ESPORLES

Coincidint amb l'inici del curs escolar, entrarà en funcionament el nou institut
d'educació secundària, les obres del qual estaran ben prest enllestides. Aixó fa necessari
establir amb la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, quina
serà la manera de coordinar-se en quant a la utilització de les instal·lacions fora de
l'horari lectiu, la implementació de programes d'intervenció socioeducativa per a alumnes
amb problemàtiques d'adaptació curricular i absentisme, la relació amb els serveis
municipals, etc.

Des del passat 14 de juny del 2005 els tècnics municipals han anat sol·licitant,
sense èxit, a la Conselleria d'Éducació la remissió d'un conveni marc per a procedir a la
seva signatura.

Per aquest motiu, venc a proposar al ple la següent

Proposta,

Instar a la Conselleria d'Educació que en la major brevetat possible, remeti a
l'Ajuntament d'Esporles una proposta de conveni marc que reguli la col·laboració entre
ambdues institucions.
El Sr. Jaume Pou digue que li sorprenia que encara no haguessin anat a la Conselleria,
per iniciar aquest tema, ja que l'Institut estaria llest en poc temps i aquests temes haurien
d'estar resolts.
El Sr. Batle digue que li sorprenia la seva sorpresa, que no sabia per que no tenien

conveni, ja que el temes de la cafeteria etc. pareixia que ja estaven negociats i la
Conselleria no s'ha posat en contacte en nosaltres i ha adjudicat la neteja etc.
El Sr. Jaume Pou digue que col·laboraria amb el que pogués, peró deixar clar que no era

la seva responsabilitat.

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

El Sr. Batle informar que havia estat publicada la subvenció de la serra de
Tramuntana i que Esporles no tindria els 90.000 euros d'altres anys, ja que s'havien
afeixit dos requisits nous aquest any que impossibilitaven acollir-se a la mateixa.

PRECS I PREGUNTES.-

Paper transcripció acords i resolucions



02574-82 I

SOVERN ''J07-05
Com estaven les gestions del carrer de ca l'OncIo?

- Tenia coneixement de que alguns usuaris del Centre de Dia eren
transportats amb un vehicle de la policia Local. Demanar si era
adequat?
Demanar qui s'encarregava del punt d'Informació juvenil.

El Batle respongué:
Que avui s'havia connectat el carrer de ca l'Onclo.
Que degut a la urgent necessitat de transportar alguns usuaris del Centre de Dia a casa
seva, el Policia Local Santiago, acompanyat per una treballadora familiar feia la feina,
encara que es cert que si hi ha alguna denuncia seria difícil de defensar. Però que
estaven pendents d'adquirir un vehicle adaptat a traves de la Mancomunitat o alguna
subvenció que poguessin sol·licitar. Que aquesta només era una solució transitòria.
Del punt d'informació juvenil s'en feia càrrec un treballador/a, que tenien un projecte
integral i la contractació era amb una empresa.

; El Sr. Coll així mateix demanar:
Respecta de l'Institut es complien tots els terminis.
Com era que les zones verdes de Jardin de Flores es trobaven amb un
estat de total abandonament, tot sec etc.

Se li contestar que aparti del mes de setembre es tenia previst una nou plantejament dels
Jardins d'Esporles i procurarien donar resposta a tots.
La Sra. Dolores Matas demanar:

Com es que la piscina municipal només s'obri unes hores, i que el
socorrista ven les entrades, es això legal ?, ja que no pot atendre i

: vigilar. Quin preu públic es cobra?
La pròxima publicació d la revista Esportilus, de juliol, es una revista
técnica o política?
Com era que la placeta del jardinet, estava sense llum i barreres?.

- Comissió informativa ni explicació , no s'ens ha informat de res?
Quants usuaris te actualment el Centre de Dia?.
Qui atén actualment el punt d'informació juvenil.
Com s'han contractat el personal del SQIB?

El Sr. Jaume Pou demanar:
- Qui era el substitut de la plaça d'arquitecte?, si s'ha havia contractat

una empresa, per qué no s'havia informat?.
- Abans de la Moció de censura s'havien contractat les obres de la

depuradora, s'han començat?, agrairia informéssiu com estan.
La policia proposar demanar una moto, mitjançant la convocatoria de
subvencions per aquest tipus d'equipament de la Conselleria d'Interior
quins tipus de moto era?

- Que passa amb els pressuposts ,i contractacions com la del Coliseu?
Hi ha partida?

El Sr. Antoni Vidal respongué:
El preu públic de la piscina es el mateix, però s'obri menys hores.
Per la contractació del Coliseu, els pressuposts no hi ha partida, però
es te previst habilitar la partida corresponent..

El Sr. Jaume Pou demanar:
- Com esta el tema de l'aigua?, com es que no s'ha escampat cap full

informatiu?, quin nivell te el pou.
Que passa des de juny fins ara amb les infraccions urbanístiques?.

- Per que no s'ens han passat les actes de la Junta local de Govern?
Com era que el parc verd s'havia canviat de lloc?.

El Sr. Batle digue que el respecte de les actes de la Junta Local de Govern, que la
Secretaria prengués nota per enviar-les hi.
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pressupost digue que tenia raó, però a les altures de

d'any ens que es trobaven era més complicat.
La moto que s'havia demanat era una moto Cross, el final es
considerar que no era el moment oportú.
La depuradora digue que s'havia parlat amb l'empresa adjudicatària,
que estaven pendents de tenir el material en desús que s'havia de
cedir IBASAN, però que s'els havia dit que era un problema de tràfic.
Pel que tenia entès aquesta reforma solventava el problema per un
termini de dos anys.

- Respecta del punt d'informació juvenil digue que s'havia contractat
amb una empresa el servei i aquesta posava el personal.
Pel que feia a la contractació del personal del SOIB, s'havia fet entre el
tècnic i el regidor.
En quant el parc verd, de tots era conegut que era un femer
incontrolat, arrel de la sol·licitud de la Conselleria de Medi Ambient i
de les mobilitzacions d'un grup de veïns, que tenien tota la raó del
mon, ja que hi havia perill de contaminació, rates etc. es va optar per
tancar-lo i traslladar provisionalment l'esmentat parc a la vora de la
depuradora.

La Sra. Matas digue que quan el seu grup els va contractar convidar els regidors dels
altres grups, que era com calia en democràcia.
El Sr. Batle digue que la revista Esportilus si que era política, era un instrument
municipal.
El Sr. Pou digue que com era que l'ajuntament havia aturat la revista?, i tornar a dir que

aquesta era un instrument de comunicació de l'ajuntament amb el poble, no un
instrument polític.
El Sr. Batle digue que s'havia de vendre líquid a un lloc com la piscina i no hi veia
inconvenient que ho fes el socorrista. Pel que feia a les hores d'obertura s'havia fet un
informe tècnic que aconsellava obrir només algunes hores.
El Sr. Jordi Garrió digue respecta de l'aigua que el pou feia pocs dies que s'havia posat
en funcionament. Fins s'havia utilitzat la font Major. Que pensava s'havia arribat a les 65
tones, que no podia dir el consum exacte. També anuncia que estaven preparant per
canalitzar la font de Son Trias.
El Sr. Vidal digue que si parlaven del mateix preu de la piscina, encara que fossin menys
hores el servei era molt millor.
El Sr. Pou demanar que havia passat amb l'arquitecte municipal.
El Sr. Pere Trias pel que feia a les actes digue que feia ganes de riure que digues això, ja
que ell mai va tenir les actes d'hora, però així i tot s'intentarà que les pugui tenir, per que
tenia tota la raó que s'havien d'enviar abans.
Respecta d l'arquitecte municipal no tenia plaça fitxa, però no hi havia cap inconvenient
en tenir una entrevista.
Respecta de la urbanització de Son Trias digue que l'expedient tenia unes deficiències
subsanadles, que la urbanització havia estat recepcionada amb deficiències, que els
promotors havien de solucionar.
Pel que feia a l'arquitecte, havia presentat voluntàriament la seva renuncia i donada la
urgència del cas s'havia elegit el contractat, per que era dels possibles candidats, el que
pareixia que tenia més experiència com informador urbanístic municipal. Que es podia
consultar l'expedient a Secretaria. Però que la plaça no era definitiva encara faltava per
decidir la convocatoria de la mateixa, característiques etc.
El tema de les infraccions que estaven fent feina amb això, que el tema es resoldria.
El Sr. Jaume Pou digue que no estava d'acord amb el que havia dit de l'arquitecte, que

el motiu de la seva dimissió no havia esta tan senzill que hi havia hagut diferencies en el
tema de Son Trias etc.

Respecta de Son Trias digue que el GQB havia decantat el Contenciós.
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¡OVERN^L^J^^I =■havien retirat els contenciosos en contra de les 7/

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-dues
hores i trenta-cinc minuts, el senyor batle aixeca la sessió, i per fer-hi constar ei 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, 28
El batle.

(de juliol de 2005.
La secretària.
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havien retirat els contenciosos en contra de les 0/0/

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

Esporles, 28/de juliol de 2005.
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