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GOVERN DE LES ILLES BALEARS

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

2007

DILIGÈNCIA D'OBERTURA:

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

Esporles, 31 de desembre de 2007

Vist-i-Plau
EL PRESIDENT/ LA SECRETÀRIA,

\J
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OVERN DE LES ILLES BALEARS

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 25 DE GENER DE 2007

Membres assistents:

Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capei Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Jaume Pou Reynés
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Jorge Carriô Frau
Sr. Bartomeu Garau Moranta

Sr. Antoni Vidal Matas

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de ies liles Balears, essent les vint hores i

cinquanta minuts del dia vint-i-cinc de gener de dos mil set, es reuneix a la Sala d'Actes de la
Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència dei Sr.

Batle, Miquel Ensenyat Riutort i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a

l'encapçaiament, a l'objecte de celebrar sessió ordinària i en elia tractar els assumptes inclosos a

l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretària ia 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 l'acte de la sessió ordinària de dia 30 de novembre de 2006.

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 dei següent:

Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 154 de dia 16.01.07,
remissió acords devolucions ingressos indeguts.
Conseileria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 155 de dia 16.01.07,
remissió acords baixa liquidacions IBI.
Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 159 de dia 16.01.07, carta
de serveis direcció general coordinació financer per accès internet.
Informació sobre implantació i desenvolupament televisió digital terrestre (TDT).

Conselleria d'Obres Púbiiques, habitatge i transports, registre d'entrada núm. 13 de
dia 02.01.07, canvi pals informació horaris serveis regulars de transport de viatgers
per carretera.
Conseileria d'Interior, registre d'entrada núm. 16 de dia 2.01.07, pla d'autoprotecció
estació de servei Es Pineto.
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IBSALUT, registre d'entrada núm. 3809 de dia 18.12.06, ús centre de dia per
sessions DG Farmàcia.
Conselleria d'Educació i Cultura, registre d'entrada núm. 3810 de dia 18.12.06
centenari i congrés internacional Llengua Catalana.

- Conselleria de Salut, registre d'entrada núm. 3816 de dia 19.12.06, informe visita
inspecció aigua Ses Rotgetes.

- Conselleria d'Economia, Hisenda i Tributs, registre d'entrada núm. 3824 de dia
20.12.06, remissió expedients sancionadors per anotació registre conductors.

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3832 de dia 20.12.06, cessió taules
plàstic.

- Conselleria de Comerç, Indústria i energia, registre d'entrada núm. 3601 de dia
29.11.06, programa de foment d'energia fotovoltaica.

- Direcció General Biodiversitat, registre d'entrada núm. 3602 de dia 29.11.06,
autorització aprofitament pins es pla des murtera.

- Atreyud Sise, SL., registre d'entrada núm. 3605 de dia 30.11.06, informe gestió servei
atenció primària i centre estades diümes a serveis socials.

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3615 de dia 30.11.06, sol·licitud
col·laboració per al desenvolupament del projecte de visualització i difusió del sistema
de serveis socials.

- Conselleria d'Obres públiques, habitatge i transports, registre d'entrada núm. 3646 de
dia 04.12.06, informació aturades bus línia regular a universitat.

- Conselleria Immigració i Cooperació, registre d'entrada núm. 3660 de dia 05.12.06,
proposta resolució subvenció acollida i integració població immigrada.

- Conselleria Immigració i Cooperació, registre d'entrada núm. 3781 de dia 14.12.06,
convocatòria ajudes per organització i desenvolupament de programes i activitats per
acollida i integració població immigrada.

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de
l'últim Ple, els quals són el següents: des de núm. 519/06 fins al 570 /06 i del 1/07 al 29/07.

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 561/06

Atès que per absència no podré exercir les atribucions de Batlia, de conformitat amb el
que disposen els articles 44 i 47 del R.D. 2568/86 de 28 de novembre, he resolt:

1er.- Delegar en el primer Tinent de Batle, senyor Sebastian Coll Jaume, l'exercici de les
atribucions de Batlia.

2on.- La delegació d'atribucions sortirà efectes des de el dia 27 de desembre de 2006
fins el dia 30 de deseembre de 2006

3er.- Traslladar la present resolució al senyor Sebastian Coll Jaume i procedir a la seva
publicació.

4t.- Donar compte al Ple en la primera sessió que se celebri.
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Seguidament es dóna compte de la següent Resolució de batlia; ¿ /
* J

. *

REVISIO del PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS a 1 de GENER de 2006

Atès que una vegada finalitzat el procediment per a l'obtenció de la proposta de xifres
oficials de població, que s'estableix a la Resolució de 16 de desembre de 2003, el INE ens ha
comunicat que la xifra de població oficial al nostre municipi, que es sotmetrà al Govern para a
l'aprovació del Real Decret pel qual es declaren oficials les xifres de població a 1 de gener de
2006, és la de 4.546 habitants

Per tot aixó es proposa ; Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants a 1
de gener de 2006 amb 4.546 habitants.

BAIXES I DEVOLUCIONS." El senyor Antoni Vidal Matas, 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

0673000483 Blasco Clar M.T. Escoleta 354,65 Informe S. socials

0673000568 Blasco Clar M.T. Escoleta 358,56 Informe S. socials

0673000653 Blasco Clar M.T. Escoleta 327,28 Informe S. socials

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 dels imports assenyalats.
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Referència Contribuent Padró/impost

0041/05 Aleksandrova Yablanska IVTM

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

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS

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

proposa la baixa dels esmentats rebuts.

Període Rebut Titular Concepte Motiu Import Recar Interes Total
2004 1208 M Dolores Garcia

Fernandez
IVTM Titular Incorrecte 51.12 10.22 4.24 65.58

2005 1253 M Dolores Garcia
Fernandez

IVTM Titular incorrecte 51.12 10.22 1.70 63.04

2004 2157 Juan Nadal Bartomeu IVTM Titular incorrecte 134.42 26.88 10.86 172.16
2005 2260 Juan Nadal Bartomeu IVTM Titular incorrecte 134.42 26.88 4.17 165.47
2005 1555 Bartolomé Julia Sampol IVTM Titular incorrecte 107.91 21.58 4.29 133.78

El Sr. Miguel Bernat demanar si ja s'havien aclarit els dos rebuts que no van quedar clars
a la comissió Informativa.

El Sr. Antoni Vidal digué que si que eren dos rebuts de l'escoleta.

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

RECTIFICACIÓ INVENTARI.- El senyor batle dóna lectura a les següents propostes:

PROPOSTA

D'acord amb l'art. 17 i següents del Reglament de bens de les entitats locals RD
1372/1986, 13 de juny i art. 132 de la llei 20/2006, de 15 de desembre municipal i de regim local
de les Illes Balears, es presenta a la Corporació la rectificació del inventari de bens de l'any
2004, que s'adjunta amb les següents modificacions.

Els elements donats d'alta al patrimoni de l'Ajuntament durant l'any 2004:
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fOT]004

Import Motiu devolució

25,56 Baixa 15-06-05
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epígraf NÚM. 1 INMOBLES ^ *
1/168 Columbaris Cementen . * ^^ 3.364,00
1/169 Dotació de Serveis IES 189.817,42
1/170 Magatzem c/Ramon Llull núm. 3 546.380,00
1/171 Habitatge plaça Espanya, 3 535.441,00
1/172 Millora abastiment aigua potable 2.526,59
1/173 Camí d'accés Ses Rotgetes de Canet 100.959,91
1/174 Projecte reparcel·lacióurbanitzadò S.Rotgetes 39.850,26
1/175 Dotació Serveis Ses Rotgetes de Canet 1.416.063,24
1/176 Pou d'Aigua Potable Ses Rotgetes 70.637,55
1/177 Urbanització Jardin de Flores
EPÍGRAF NÚM. 7 BENS MOBLES NO COMPRESOS EPÍGRAF
ANTERIORS
7/509 Zitzalla Atom 125,28
7/510 Destructora Intimus 630,05
7/511 Separació Centre de Dia 24.710,78
7/512 Jardineres 2.879,82
7/513 Calefacció Biblioteca 5.284,00
7/514 Parc Infantil 7.531,90
7/515 Ordinador Pentium IV 861,55
7/516 Cámara ADL DCX 315,32
7/517 Canon Escáner LIDE 20 56,84
7/518 Projector Benq 1.235,67
7/519 Impresora Brother MFC-3320 242,44
7/520 Plastificadora Brother LX-200 207,64
7/521 Taula Torre 159,69
7/522 Cámara Digital 428,04
7/523 Taula juntes balea td-130 1195,99
7/524 Sis cadires 1169,28
7/525 Armari color beige model Reno 227,97
7/526 Armari color gris model Reno 227,97
7/527 Armari color gris model Reno 161,92
7/528 Armari color gris model Reno 122,27
7/529 Ordinador PIV 2,8 (SERVER) 1032,40
7/530 Ordinador PIV 2,8/512 MB 690,20
7/531 Ordinador CEL 2,6/256MB 555,64
7/532 Escáner BENQ SW2 62,35
7/533 HP Impresora DJ-1220 342,20
7/534 HP Impresora LJ-1010 219,24
7/535 Fons Bibliogràfic 2.686,25

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

7/9 Màquina escriure Olivetti ET 2300
7/102 Una màquina enquadernadora
7/103 Una màquina enquadernadora Gestener

La Comissió de Comptes informa favorable .

Paper transcripció acords I resolucions



0400593 I

lOVERN DE LES ILLES BALEARS Aa lO O O 6
/ - X'-

PRO POSTA
D'acord amb l'art. 17 1 següents de! Reglament de bens de les entitats locals RD

1372/1986, 13 de juny i art. 132 de la llei 20/2006, de 15 de desembre municipal i de regim local
de les Illes Balears, es presenta a la Corporació la rectificació del inventari de bens de l'any
2005, que s'adjunta amb les següents modificacions.

Els elements donats d'alta al patrimoni de l'Ajuntament durant l'any 2005:

epígraf NÚM. 1 INMOBLES
1/178 Dotació serveis accés IES
1/179 Línia aigua Edar
1/180 Línia fang Edar
1/181 Millora xarxa abastiment
1/182 Asfalt carrers

1/183 Columbaris I reforma cementen
1/184 Terreny plaça Església, 18
1/185 Terreny plaça Església, 7
epígraf num. 5 vehicles
5/15 Fiat Ducato (centre de dia) 3287-DYS
5/16 Xsara Picasso (Policia Local) 8540-DDK

epígraf núm. 7 bens mobles no compresos epígraf
anteriors
7/536 Armari amb portes
7/537 Impresora Oki 03100
7/538 Un ordinador PCI ord. Cel. 2.8 i monitor TFT
7/539 Un monitor TFT 17"
7/540 Riello Sai Win Log 400 VA
7/541 Fons bibliogràfic
7/542 Ordinador PCI ord. AMD duron 2,4
7/543 Ordinador PDI ord. Semprom 2,4

La Comissió de Comptes informa favorable.

PROPOSTA

Degut a les diferents interpretacions que s'ha donat el catàleg de Fodesma respecta de
la titularitat pública dels camins de s'Esgleieta per la present venc a proposar el ple el següent
acord:

1.- Aprovar donar d'alta al patrimoni municipal de l'Ajuntament d'Esporles el següent bé:
EPÍGRAF NÚM. 1 INMOBLES
1/86 CAMÍ DE S'ESGLEIETA D'UNS 2.800 M2.

2." Notificar el veïns del present acord

Paper transcripció acords i resolucions



0400594 I

V' rinnnn/
■;" ü '\

lOVERN DE LES ILLES BALEARS

La Comissió de Comptes informa favorable.

El Sr. Jaume Pou digué que efectivament estava d'acord amb que s'incloguessin i que
havia estat iniciativa seva, ja que estaven a les NNSS d'Esporles però no eren els mateixos del
Catàleg de FODESMA.

El mateix temps demanar d'incloure una esmena en el sentit de que també s'inclogués el
camí transversal.

Sotmeses a votació les propostes amb l'esmena, son aprovades per unanimitat.

VENDA SOLAR." Es retira de l'ordre del dia. El Batle explicar que volia enviar la
documentació al Consell de Mallorca abans de porta-ho a ple.

MODIFICACIÓ ORDENANÇA RESIDUS.- El senyor Batle dóna lectura a la següent

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA GESTIÓ
DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

1.- En compliment de alló disposat a l'art. 15 a 19 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de
març pel que s'aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i vists els
informes tècnics i econòmics a que es refereix l'art. 25 de la mateixa, venc a proposar el Ple de
l'Ajuntament:

Aprovar amb caràcter provisional, la modificació de l'ordenança municipal reguladora de
la gestió dels residus de construcció i demolició, en els següents extrems:

Suprimir a l'ordenança totes aquelles referències a formalitzar fiances per obres menors.
I més concretament a art. 3. punt 3. Dipositar una fiança a l'Ajuntament, en cas d'obra menor, o.
Que ha de dir: I' Art.3
3.- Dipositar una fiança al Consell de Mallorca, en el cas d'obra major, en el moment d'obtenir
una llicencia municipal, l'import de la qual serà d'un 125% dels costos estimats corresponents a
una adecuada gestió de residus generats en l'obra per mitjà del certificat de l'autor del projecte.
En aquells casos en què es demostri la dificultat per preveure el volum de residus, l'import de la
fiança serà d'un 0,15% del pressupost total de l'obra sotmesa a llicencia. Quan l'Administració
tingui constància que la valoració econòmica del cost d'una gestió adecuada dels residus
generats o el pressupost de l'obra no s'adapten a la realitat, o detecti algun defecte en la base
de càlcul, podrà efectuar una valoració econòmica addicional, que serà la que es tindrà en
compte per calcular l'import de la fiança.

DISPQSICIÓ FINAL

proposta:
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La present Ordenaça fiscal entrerà en vigor el dia següent de la seva publicáció en
"bolletí Oficial de la Comunidat Autònoma de les liles Balears" i començarà a apíícar-se el mateix
dia, permaneixent en vigor fins la seva modificació o derogado expressa.

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

És sotmet a votació la proposta i és aprovada per unanimitat

OVERN DE LES ILLES BALEARS

MOCIÓ DEPURADORA ESPORLES.- El senyor Batle demanar tractar per urgència la
moció.

El Sr. Miguel Bernat digué que lògicament votarien a favor, però realment no era una
moció d'urgéncia, que no havia anat a la comissió informativa, que els punts de l'ordre del dia
anaven i venien i que no era seriós.

El Sr. Batle digué que era un tema prou delicat que mereixia tota l'atenció i que no es
tinguessin tots els informes etc. No es podia portar a la comissió i per altre banda evitar un ple
extraordinari ho veia correcte.

És sotmet a votació la urgència i es aprovada per unanimitat.

ANTECEDENTS

La Depuradora d'Esporles, de titularitat municipal, data de l'any 1976. El tractament és
per fangs actius. Des de la seva construcció no s'ha variat substancialment la línia de tractament
ni ha estat sotmesa a ampliacions posteriors per tal d'adaptar-se al creixement de la població de
servei. Puntualment s'han realitzat petites actuacions de millora de les instal·lacions, la darrera
d'elles executada a l'any 2005 consistent en la millora del sistema d'assecament de fangs.
L'estació depuradora es troba obsoleta i infradimensionada per les càrregues i volums a depurar,
essent el procés més limitant la decantació secundària.

L'abocament es realitza al torrent d'Esporles. Al llarg del recorregut pel llit del torrent es
produeix infiltració i, en funció de la permeabilitat dels materials que afloren, un major o menor
risc de contaminació de les aigües subterrànies. Dins la categoria d'abocament a torrent,
contemplada a la normativa vigent, es considera que es produirà una dilució de la càrrega
contaminant; aquest cas no s'adapta al règim hídric dels torrents de les illes ja que aquests llits
transcorren gran part de l'any eixuts, no existint dilució de la càrrega contaminant.

L'analítica disponible d'aquestes aigües tractades indica que la qualitat de l'efluent no és
adequada pel seu abocament a torrent, donat que no supera els valors establerts en l'article 2
del Decret 13/1922 de la Comunitat Balear. Pel que fa als valors màxims de concentració de
nutrient (nitrogen i fòsfor) per abocament a zones sensibles a l'eutrofització, segons les mateixes
fonts, supera els límits establerts. La potencialitat de contaminació global d'aquest abocament es
troba dins la qualificació de moderada - alta. Donat que existeixen indicis de possible
contaminació de pous aigües a baix, es considera necessari emprendre actuacions immediates.
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EM 9 de març de 2003, el Ple de l'Ajuntament d'Esporles acordà l'adhesió al "proyecto de
saneamiento de la zona de protección del manantial de la Font de la Vila, de la síquia den Baster
y la galeria de captación en el valle de San Pedro, asi como el acuifero del Pla de Palma",
aprovat per l'empresa EMAYA, SA, mitjançant acord del Consell d'administració de l'empresa de
data 23 de setembre de 2002.

Actualment el projecte resta parcialment executat. La segona fase d'aquest projecte,
sense executar, afecta a les aigües residuals produïdes al terme municipal d'Esporles,
consistent en la conducció de les aigües al llarg del torrent d'Esporles, i abocament a les
instal·lacions de depuració de Palma. D'aquesta actuació es deriven varies conseqüències de
caire medi ambiental i socioeconómic que cal tenir en consideració:

D'una banda, tot i que la situació actual no permet un aprofitament directe per captació
des del torrent, la infiltració natural d'aigües al llarg del seu curs produeix la recàrrega indirecta
de pous relativament superficials, ubicats a les proximitats del llit.

Es previsible que, en cas de deixar d'aportar els aproximadament 0,28 Hm3/any d'aigua
procedent de la depuradora, la capacitat d'extracció d'aquests es trobi afectada.

Amb la conducció de les aigües residual cap a Palma es tanca la possibilitat de
l'aprofitament directe de l'aigua tractada per a reutilització, ja sigui en reg d'arbres fruites i jardins
públics 0 en altres usos urbans.

Per tot aixó, i en execució de les competències que li atorga la Llei de bases de règim
local la qual diu, article 25.2 que exercitarà en tot cas competències en...l)... tractament d'aigües
residuals, venc a proposar al Ple de l'Ajuntament d'Esporles que adopti els següents.

OVERN DE LES ILLES BALEARS

ACORDS

1." Iniciar la tramitació, amb caràcter d'urgència, de sol·licitud a la Conselleria de Medi
Ambient pel finançament de la construcció d'una nova estació de depuració de les aigües
residuals a un nivell secundari i terciari, pel nucli d'Esporles via indemnització per obres e
instal·lacions de depuració d'aigües residuals, segons estableix el Decret 51/1992 de 30 de juliol
(bocaibn98 de 15/08/1992).

2." Sol·licitar a la Direcció General de Recursos Hídrics la revocació a EMAYA de la
indemnització corresponent al projecte no executat, per tal que part de la inversió prevista en
aquest, de mès de 4 milions d'euros es destini a provar la indemnització per una nova EDAR a
Esporles.

3.- Iniciar els tràmits davant la Conselleria de Medi Ambient i a nom de l'ajuntament la
concessió administrativa de les aigües tractades per a la seva reutilització, una vegada que
l'estació depuradora compleixi amb les condicions de tractament establertes.

4." Per tal de minvar el risc de contaminació, sol·licitar amb caràcter d'urgència, la
col·locació immediata d'un sistema d'afinament posterior al secundari actual.

5." Facultar al batle a realitzar les gestions oportunes per donar compliment d'aquests
acords.

El Sr. Miguel Bernat digué que les havien tornat a enganar, que l'informe era de dia 12 de
gener.
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El Sr. Bâtie digué que a més havien de tenir una entrevista amb el tècnic i aquesta havia
estat posterior a la comissió.

El Sr. Jaume Pou digué que el any 2003, sense cap vot en contra va ser aprovat adherir-
se el projecte de EMAYA, hi havia estat presentat en temps i forma i el Sr. Pere Trias deia que
s'estendrien per que no havien tingut temps d'informar-se. Però el seu grup votaria en contra,
per que canviar en aquest moments podia portar conseqüències, per que el projecte s'havia fet
contant amb Esporles, les canonades més grosses etc. A més Ses Rotgetes i S'Esgleita si es
feia la canonada també podien participar, si no quedaven excloses.

El Sr. Batle digué que havien fet gestions amb la gerent de medi ambient, qui havia
informat el respecte, que era prou interessant el tema de les aigües depurades, per que Esporles
no es podia beneficiar de la seva venda, si EMAYA ho feia?.

Per altra banda digué que i havia el tema de la Font d'en Bester, que la comunitat de
regants estaven damunt el tema i que entenien que la canonada no era compatible amb els seus
interessos.

El Sr. Jaume Pou digué que el 2003, es negociar el retorn i l'agua podia ser reutilitzada,
que era interessant convenia aquests temes.

Que les NNSS d'Esporles indicaven clarament que aquestes aigües no podien ser
utilitzades per camps de Golf, que quins veïns estaven interessats en la compra de l'aigua?.

Que no seguir el projecte pot portar conseqüències a l'ajuntament.

Demanar si de la comunitat de regants de la Font d'en Bester s'ha havia presentat
qualque escrit.

Digué que en dos anys, entenia que no havien fet moltes gestions per l'aigua, que el seu
grup si que havien estudiat seriosament el tema i que apostaven per portar l'aigua a Palma i
negociar el retorn.

El Sr. Batle digué que el Sr. Jordi Carrio i ell mateix quan havien anat a la conselleria de
Medi Ambient i la possibilitat de conveniar el retorn no hi era. Que mai es finançaria el 100% , ni
per la Conselleria d'agricultura ni altre, que es podia aconseguir el 50% de fons europeus la
resta era privat.

Que Ses Rotgetes i S'Esgleieta era més fàcil portar les aigües cap a Esporles que cap a
Palma.

Que el problema el tenia l'ajuntament d'Esporles no EMAYA.

Referent a la comunitat de Regant de la Font d'Es Bester, no hi havia cap escrit eren
repetides visites a la Batlia dels seus representants.

El Sr. Jaume Pou li digué que no estava prou informat per gestionar el tema.

Que la Conselleria d'agricultura si pagava el 100% a la comunitat de regants.

El Batle li respongué que això només ocorria si eren del mateix color polític.

0400597 I

'

0000 to

Paper transcripció acords i resolucions



0400598 I

OVERN DE LES I LLES BALEARS L 000011
• -

; . \

lA
El Sr. Pou digué que quan mirava per Esporles , no mirava el color polític, i que mires no

fos que no sabes negociar. Que ell havia aconseguit un poliesportiu degut ala bona gestió.

El Sr. Batle digué que s'estalviava els comentaris de la gestió. - a

El Sr. Gabriel Coll demanar com podia exigir a l'empresa EMAYA que retornés els diners
del que no havia executat.

El Batle li respongué que no més la part de cap Esporles.

El Sr. Gabriel Coll digué que podia entendre que el projecte no les acabes de fer el pes,
que les instal·lacions fossin obsoletes etc. Peró entenia que el debat depuradora canonada ja
estava enllestit.

Per altre banda la solució de la depurador no arreglava ni Ses Rotgetes ni s'Esgleita. I
podia ser una solució definitiva al problema creat pel pla Territorial amb les foses sèptiques, si
s'enviava cap a Palma.

És sotmet a votació la proposta i és aprovat 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.

MOCIO PP.- El senyor Miquel Bernat demanar tractar per urgència a la següent moció.
Es sotmet a votació la urgència és aprovada per unanimitat.

D. Miquel Bernat Bosch, Portaveu del Grup Municipal Popular a l'Ajuntament d'Esporles,
en nom i representació del mateix i d'acord a l'establert en els articles 91.4 i 97.3 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 1986, per raons
d'urgència, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat la següent

MOCIO

En el ple extraordinari del 17 d'octubre de 2006 es va aprovar amb els vots a favor del
PSM i PSOE el pressupost de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2006, i per tant es va
ratificar l'aprovació del pressupost de les entitats que depenen del mateix. Entre ells es
trobava el pressupost del Patronat Municipal de Cultura, Esports i Temps Lliure, per un import de
20.000 €.

Vist que en el dia d'avui 25 de gener de 2007, encara no s'han abonat les subvencions
compromeses a l'any 2006 amb les distintes associacions, i que aixó pot crear una situació molt
delicada per la continuïtat d'aquestes.

Vist que encara no s'han convocat les associacions per què presentin el pressupost de
2007, així com ja s'havia fet els altres anys, i que aixó pot comprometre la execució de les
distintes activitats per part d'aquestes entitats durant l'any 2007.

Per això es sotmet a la consideració del Ple l'aprovació dels següents acords:
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Insta el batle a ordenar de maner urgent i immediata l'abonament a les distintes
associacions de les subvencions pertinents, corresponents a l'exercici 2006.

Insta el batle a convocar de manera urgent a les associacions per sol·licitar les
subvencions del 2007.

El Sr. Miguel Bernat digué que hi havia un desconcert per part de les associacions que
no havien cobrat les subvencions, que moltes d'elles havien suportat el pressupost del projecte i
era molt pesat.

El Sr. Batle digue que la llei de subvencions havia canviat i que no es podia fer com
abans, que havien de suportar el 100% del projecte i una vegada justificat se lis pagava.

El Sr. Miguel bernat digué que havia quedat molt bé però no es resolia el problema de les
associacions i pel que sabia des de el setembre ja s'havien presentat les justificacions i
demanava copia de les associacions que haguessin cobrat i del estat de totes les subvencions a
data d'avui.

La Sra. Lourdes Noguera digué que segons l'havia informada el Sr. Pere Auli, no era el
primer any que passava.

El Sr. Gabriel Coll digué que no sabia si estaven pagades o no, que esperava l'informa,
però que hi havia altres associacions que no estaven al Patronat, que eren partides molt més
petites que si que havien presentat les factures i sàvia certament que no havien cobrat.

El Sr. Batle digué que si la justificació no s'havia fet amb els paràmetres que tocaven i no
estaven degudament justificades, no s'havien pagat.

El Sr. Gabriel Coll demanar d'afeixir a la Moció la següent esmena:

- Altres Associacions de Veïns que per motiu de festes o altres, no les hagin estat
abonades les factures.

El Sr. Batle digué que la moció estava totalment fora de lloc i per aquest motiu votarien
en contra.

És sotmet a votació la proposta amb l'esmena i no es aprovada amb el següent resultat
de la votació:

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

PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Jaume Pou demanar si ja estava renovada l'operació de tresoreria, l'import i les
condicions?, per escrit.

Demanar l'informa jurídic respecte dels camins rurals del sobrant del POS, que el
Consell de Mallorca havia dit que eren nostres.
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- Respecta de la Depuradora digué que entenia que tot el que s'havia muntat el voltant
de la mateixa era una operació de maquillatge, taules redones amb un moderador
que era geòleg, el Sr. Rodriguez Perea etc.

El Sr. Batle respongué que els comentaris els faria al proper ple.
Que es passaria per escrit l'operació de tresoreria.
Que l'expedient del sobrant del PQS 2006, li havia estat denegat a aquest
ajuntament.

OVERN DE LES ILLES BALEARS

El Sr. Gabriel Coll fer un prec dient que vistes les neteges desmesurades a la zona de les
Rotgetes , si es podia fer igual amb els comerciants d'Esporles, ja que pareix a ser que
no es suficient la recollida, posar un dia més etc.

La Sra. Dolores Matas
Digué que entenia que l'equip de govern justificava la seva mala gestió donant les
culpes als altres.
Per que no hi havia hagut festa de Nit Bona?
Com esta el tema de GESA a l'escola infantil?
Les comissions del Centre de Dia, abordatge juvenil etc. que es van crear a petició
vostra, per que no es convoquen?

El Sr. Jaume Capel demanar
De qui era la maquina que fa net i que costava per hora?.
L'increment dels 18.000 euors a la factura del fems, incrementara el rebut?.
La Font de Son Trias tira aigua damunt l'asfalt, s'arreglarà?.
Demanar una relació del control dels cans.

El Sr. Miguel Bernat demanar
- Com estava la famosa UA4?

Com estava el tema del plet Centre de Dia?
Com era que no s'enviaven les actes de les Juntes locals de Govern?.
En l'anunci marca Volvo hi va intervenir personal de l'ajuntament i si era així, qui
havia assumit els costos?
El carrer de ca l'Qnclo, ja vaig dir que un cotxe no hi passa, per que es passa per ca
el veí?.
Fer un prec de que no estigues un justificant d'una nomina penjada al registre
d'entrades del mes d'octubre.

Respecta de la Casa del Poble, quines passes s'han fet i si hi ha alguna sol·licitud,
poder tenir la documentació damunt el tema.

El Sr. Batle li digué que la Bibliotecària li passaria.
Respecta del microones, que es va demanar que s'entregués el dia següent i no va
ser així, per que i quin dia es va entregar?.

Surt de la sala el Sr. Sebastia Coll.

- A la carretera sempre hi ha cotxes aparcats, peró la maquinaria de podar arbres
sense la deguda senyalització no hi havia quedat mai, per que?.
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- El Sr. Tomeu Garau respongué respecta de la UA4, que pareixia que aquesta
setmana quedaria solventat i esperava que el mes de febrer ja estaria.
El Sr. Garrió digué que s'havia fet una reunió amb el comerços per fer una recollida
especial, els divendres que aquesta setmana estava previst començar.

Entra a la sala el Sr. Sebastià Coll.
- El Sr. Gabriel Coll demanar si la recollida de paper i cartró era porta a porta o per

portar-ho a un lloc determinat?
El Sr. Garrió porta a porta només un pic.
El Batle digué que a ses Rotgetes el rebuig.
El Sr. Garrió digué que el cost per dia de la maquina era de uns 64 euros i 103
euros.

Respecta de la Font de Son Trias que s'arreglaria.

El Sr. Bernat digué que demanava una vegada més la factura del Pont de Fusta, volia
copia de l'asseguradora i si havia pagat.

La Sra. Lourdes Noguera contestar el voltant de la carpa de Nit Bona, que no hi havia
hagut cap entitat que la volgués portar.

La Sra. Matas li respongué que si era l'únic motiu.
Se li respongué que si.
Respecta de la comissió d'abordatge que es convocaria.
Pel que feia a l'anunci de la casa Volvo, que la policia local havia estat el cas i que la
casa Volvo havia assumit els costos.

El Sr. Bernat demanar per escrit el que havia pagat la casa VOLVO.
Pel que feia als 18.000 euros d'augment del fems encara s'estava negociant amb
l'empresa.
Respecta del carrer de ca l'Onclo que s'havia parlat amb la propietat i que havien
quedat que temporalment hi passarien, fins que l'expedient s'arreglés.

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

/
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT '
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT ^

EL DIA 1 DE FEBRER DE 2007

Membres assistents:

Sr. Sebastián Coll Jaume
Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jorge Carrió Frau
Sr. Miguel Ensenyat Riutort
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Jaime Capel Rotger
Sr. Antoni Vidal Matas
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Jaume Pou Reynes

Membres que han excusat la seva absència:
Sr. Bartomeu Garau Moranta
Sr. Gabriel Coll Barceló

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores i
trenta minuts del dia u de febrer de dos mil set, 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.

RATIFICACIÓ URGENCIA." El Sr. Batle demanar de sotmetre a votació d'urgència de celebrar
aquesta comissió, motivada per la necessitat de resoldre l'assumpte abans d'exhaurir el termini
establert.

Sotmès a votació fou aprovada per unanimitat.

AL.LEGACIONS A L'APROVACIÓ INICIAL DEL POS PER A L'ANY 2007 DEL PLA
PLURIANUAL 2007/2008/2009/2010.- El Sr. Batle donar lectura a la següent

PROPOSTA

PLA D'OBRES I SERVEIS 2007
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Vista l'aprovació inicial del Pla d'obres i serveis per a l'any 2007, del pla plurianual
2007/2008/2009/2010, i relació d'obres a finançar per Conveni Administratiu, publicada el BOIB
núm. 14 de dia 27 de gener de 2007, en la qual no ha estat aprovada la sol·licitud del Ple d'
aquest Ajuntament en data 28 de setembre de 2006, referent a l'obra Piscina Municipal V FASE
A i B ; i estant en termini per formular al·legacions i donat que pel municipi d'Esporles a
l'apartat de convenis per al plurianual 2007/2008/2009/2010 no es contempla cap quantitat dins
de les sol·licitades per aquest municipi i vista la necessitat urgent que te el mateix de la
construcció d'aquesta piscina és per la qual cosa que venc a proposar el Ple el següent acord:

1Aprovar presentar les següents al·legacions :

a).- Aprovar sol·licitar del Consell Insular de Mallorca que inclogui al municipi d'Esporles
dintre del plurianual 2007/2008/2009/2010 i dos anys més 2011 i 2012 finançant l'obra
anomenada ' PISCINA MUNICIPAL D'ESPORLES V FASE (A) I (B)", amb un pressupost
d'execució per contracte total de (851.358,62) vuit-cents cinquanta-u tres-cents cinquanta-vuit
euros amb seixanta-dos distribuït de la següent forma:
* PER A L'ANY 2007.- Pressupost total d'execució (68.108,69) seixanta-vuit mil cent vuit euros
amb setanta-nou cèntims, la subvenció a fons perdut que es sol·licita, es de (47.676,08)
quaranta-set mil sis-cents setanta-sis euros amb cero vuit cèntims ( 70%), essent l'aportació
municipal ( 20.432,61) vint mil quatre-cents trenta-dos euros amb seixanta-un (30%) ( tipus
d'actuació B).
* PER A L'ANY 2008.- Pressupost total d'execució ( 156.649,99) cent cinquanta-sis mil sis-cents
quaranta-nou euros amb noranta-nou cèntims, la subvenció a fons perdut que es sol·licita es de (
109.654,99) cent nou mil sis-cents cinquanta-quatre euros amb noranta-nou cèntims (70%),
essent l'aportació municipal de ( 46.995) quaranta-sis mil nou-cents noranta-cinc euros (30%) (
tipus d'actuació B).
* PER A L'ANY 2009.- Pressupost total d'execució ( 156.649,99) cent cinquanta-sis mil sis-cents
quaranta-nou euros amb noranta-nou cèntims, la subvenció a fons perdut que es sol·licita es de (
109.654,99) cent nou mil sis-cents cinquanta-quatre euros amb noranta-nou cèntims (70%),
essent l'aportació municipal de ( 46.995) quaranta-sis mil nou-cents noranta-cinc euros (30%) (
tipus d'actuació B).
* PER A L'ANY 2010.- Pressupost total d'execució ( 156.649,99) cent cinquanta-sis mil sis-cents
quaranta-nou euros amb noranta-nou cèntims, la subvenció a fons perdut que es sol·licita es de (
109.654,99) cent nou mil sis-cents cinquanta-quatre euros amb noranta-nou cèntims (70%),
essent l'aportació municipal de ( 46.995) quaranta-sis mil nou-cents noranta-cinc euros (30%) (
tipus d'actuació B).
* PER A L'ANY 2011.- Pressupost total d'execució ( 156.649,99) cent cinquanta-sis mil sis-cents
quaranta-nou euros amb noranta-nou cèntims, la subvenció a fons perdut que es sol·licita es de (
109.654,99) cent nou mil sis-cents cinquanta-quatre euros amb noranta-nou cèntims (70%),
essent l'aportació municipal de ( 46.995) quaranta-sis mil nou-cents noranta-cinc euros (30%) (
tipus d'actuació B).
* PER A L'ANY 2012.- Pressupost total d'execució ( 156.649,99) cent cinquanta-sis mil sis-cents
quaranta-nou euros amb noranta-nou cèntims, la subvenció a fons perdut que es sol·licita es de (
109.654,99) cent nou mil sis-cents cinquanta-quatre euros amb noranta-nou cèntims (70%),
essent l'aportació municipal de ( 46.995) quaranta-sis mil nou-cents noranta-cinc euros (30%) (
tipus d'actuació B).
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b).- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla d'Obres i

Serveis per a 2007, del pla plurianual 2007/2008/2009/2010, i al Reglament de Cooperació
Municipal del CIM.

c).- Habilitar la partida corresponent per fer front a la despesa.

El Sr. Miguel Bernat volgué fer algunes aclaracions de per que el seu vot seria en contra,
passar de 4 anys a 6 no ho trobar adient pel tipus d'obra a realitzar, entenia que s'havia de fer la
fase completa i no sabia com es podia fer en un termini tan dilatat en el temps i a més el projecte
encara no seria acabat. Cue hipotecava l'ajuntament per un termini molt llarg, ja que podria ser
més interessant demanar el Consell de Mallorca un altre projecte durant aquests anys i això ho
impediria, per això el nostre vot serà en contra.

Cue es necessari una piscina crec que tots el grups politics aixi ho entenem.

Però també entenem que ens heu enganat dient que el projecte era el mateix que
s'havia presentat abans i no es aixi, ja que ha hagut de sofrir unes adaptacions per ubicar-lo el
terrenys que s'ha triat, que no es el més adient.

El tema de costos endemés de la problemàtica del nivell , per voler fer via hi han molts
aspectes que no es tan previstos i portaran sorpreses a l'hora de l'execució.

Una vegada acabat l'edifici de l'escola infantil veiem els problemes de circulació que ja hi
ha hi els que poden sorgir, no hi veig d'interès amb crear-ne més, ja que hi ha altres llocs on
ubicar la piscina.

El Sr. Balte li respongué que entenia que el lloc era l'adient i pel que feia als anys del
POS el Consell de Mallorca no deixava altres opcions.

Sotmès a votació va ser aprovat amb el següent resultat:
(5) cinc vots a favor (3) tres del PAS PSM i (2) dos del PSGE.
(4) quatre vots en contra del PP.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint i una hores , el Sr.Batle
aixecà 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 a 1 de febrer de 2007.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA x *

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 22 DE FEBRER DE 2007

Membres assistents:

Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Jaume Pou Reynés
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Jorge Carrió Frau
Sr. Bartomeu Garau Moranta

Membres que excusen l'absenda
Sr. Antoni Vidal Matas

Sr. Miquel Ensenyat Riutort

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores i
trenta minuts de dia 22 de febrer de dos mil set, 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. Sebastià Coll
Jaume 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 l'acte de la sessió ordinària de dia 25 de gener de 2007 i 1 de febrer
de 2007.

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

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

- Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 341 de dia 5.02.07, inscripció centre de
dia en registre general de plans d'autoprotecció.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 343 de dia 5.02.07, convocatòria
subvenció foment economia i ocupació.
Ministeri d'Economia i Flisenda, registre d'entrada núm. 362 de dia 7.02.07, jornada
sobre transmissió dades financeres a l'administració de l'estat.
Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 210 de dia 22.01.07,
informació sobre implantació i desenvolupament TDT.
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Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 213 de dia 22.01.07, convocatòria
subvencions edició llibres modernització arxius i biblioteques. (
Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 210 de dia 24.01.07,
resolució actualització bases tipus gravamen i quotes tributàries referent cànon
sanejament aigües.
Conselleria d'Obres Públiques, Habitatges i transport, registre d'entrada núm. 297 de
dia 31.01.07, modificació Reglament Llei ordenació transports terrestres.

- Tribunal Superior de Justícia, registre d'entrada núm. 302 de dia 31.01.07,
requeriment compareixença en contenciós administratiu interposat per Munar Ques
M.
Ministeri Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 323 de dia 02.02.07, entrega a
compte participació tributs desembre.

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de
l'últim Ple, els quals són del 30 /07 al 67 /07.

Atès l'Annex al conveni marc de col·laboració en materia de serveis socials i esports
entre l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i l'Ajuntament d'Esporles, he resolt:

1er.- Signar al conveni marc de col·laboració en matèria de serveis socials i esports entre
l'Institut de serveis Socials i Esportius de Mallorca i l'Ajuntament d'Esporles.

2on.- Ratificar el present acord al proper ple.

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat

Resta damunt la taula.

PLA MUNICIPAL DE DROGUES D'ESPORLES.- El Sr. Miquel Amengual dona una
complida informació damunt el pla municipal de drogues d'Esporles presentat al ple.

I es donar lectura a la següent :

Atesa la problemàtica de drogodependència al municipi pel present venc a proposar el
ple el següent acord:

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 39/07

RESOLUCIÓ DE BATLIA 32/ 07

PROPOSTA

Aprovar el PLA MUNICIPAL DE DROGUES D'ESPORLES que s'adjunta.
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La Sra. Dolores Matas digué que el seu grup votaria a favor, però que havia demanat
amb insistència i sense obtenir cap resposta per part de l'equip de Govern, que es convoques la
comissió constituïda a l'efecte, ja que d'aquesta manera hagueren pogut fer la seva aportació,
que hagués estat era el correcte, no presentar sense cap informació prèvia al ple aquest
projecte, que pel que es pot veure es el mateix que el PAS PSM va presentar el 2003. Així
mateix ens hagués agradat tenir un estudi del poble, no aquest tan genèric de les Illes Balears.
També demanar a veure fins ara, si s'estava fent el que deia el pla o que es feia?.

El Sr. Jaume Pou digué que entenia que el problema de la droga no només era de la
població juvenil, si no que cada vegada més aquest problema apareixia a una edat més
avançada i d'altres problemes com la ludopatia, les maquines provocaven problemes familiars
seriosos i per tant entenia que s'havien de incorporar el pla.

Se'ls contestar que efectivament s'estava fent feina a l'Institut i el poble amb aquest
tema, que s'havien implicat des de la policia local fins a tots el treballadors de l'àrea social etc. ,

peró que era difícil treure un estudi només del poble, per aquest motiu s'havia fet més
generalitzat.

Sotmès a votació fou aprovat per unanimitat.

EXPROPIACIÓ UA3 CA L'AMET.- Es retira de l'ordre del dia.

MOCIÓ PP ALCOHOLISME.- La Sra. Dolores Matas presenta la moció el Sr. President
sotmet a votació d'urgència.

Aquesta es aprovada per unanimitat.

La Sra. Dolores Matas dona lectura a la següent

MOCIO

Que presenta al ple de l'ajuntament d'Esporles, el grup municipal del partit popular

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Degut als darrers casos d'alcoholisme desmesurat en nins menors ( 13 i 14 anys) que
s'ha produït a les festes del poble ( Nit Vella i Sa Rua), i que el grup municipal del Partit Popular
ja va avisar en el seu moment al Batle d'Esporles a un plenari que aquests menors compraven
les begudes alcohòliques a comerços d'Esporles.

Per tot l'exposat, el grup municipal del partit Popular proposa al ple de l'ajuntament
d'Esporles el següent

ACORDS

Insta al Batle que prengui les mesures oportunes davant aquest fet.

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES.-
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La Sra. Dolors Matas demanar: , *
^ *

Dilluns hi ha unes oposicions per una plaça d'educador de carrer/^'Com es que es crea
una plaça d'aquest tipus si precisament un educador de carrer té un cicle d'uns dos
anys i després s'ha de canviar.?

Digué que no sabia ja si demanar quan es convocaria la Comissió del Centre, per
que no se li feia ni cas.

El Sr. Sebastià Coll digué que havia parlat amb la treballadora social, i que
entenia que aquest temes era molt delicat de tractar-los en comissió. Ja que hi havia
dades de caràcter personal i informacions reservades.

El Sr. Jaume Pou li que digué que no podia entendre la seva contestació, estant
com estava en funcions de Batle, que si el ple prenia un acord s'havia de complir.

El Sr. Sebastià Coll digué que per aquesta legislatura ja no la convocaria.

La Sra. Matas li respongués que el seu grup volia estar informat i aportar idees, i
que a més hi tenien tot el dret, per tant no estaven d'acord amb aquesta postura de
l'equip de Govern.

El Sr. Jaume Pou digué que com no hi eren ni el Batle ni el regidor d'Hisenda no
feria cap pregunta.

El Sr. Miquel Bernat demanar:
Com està la LIA4.?
Per que no s'envien les actes de la comissió de Govern?
Que ha pagat la marca Volvo?.

- Qui havia cobrat subvencions del patronat?.
Quin dia es va entregar el microones?.
Com està el tema del pont de Fusta.?
Fer constar la seva indignació per no convocar la comissió del Centre de Dia i
altres dels serveis socials.
Que ha costat el fulletó dels serveis socials?.
Com esta el tema de l'increment del fems, que s'estava negociant?.

El Sr. Jaume Capel demanar:
Com estava el tema de la font de Son Trias?.

El Sr. Batomeu Garau contestar respecta de la LIA4, que s'havia arribat a la
conclusió que no importava la Junta de compensació, respecta del projecte de
compensació el tècnic havia informat proposava unes esmenes, d'aquest informe es
donarà trasllat a la propietat.

El Sr. Jaume Pou digué que si per una UA s'havia tardat una legislatura, no volia
pensar el que es tardaria en modificar les NNSS.

La Sra. Lourdes Noguera digué que al patronat es pagaven les subvencions en
principi la meitat.

Se li preguntar per què la meitat i respongué que suposava que per problemes de
tresoreria.
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El Sr. Jordi Garrió respongué respecta
havia passat.

de la Font de Só^Thas que averiguarla que

Pel que feia al increment de la factura del fems digué que s'estava negociant amb

I després d'un intercanvi de preguntes i respostes entre alguns regidors del PP i el
Sr. Garrió, per saber si es negociava amb el GIM o sols amb l'empresa, restar clar que
s'estava negociant amb l'empresa i es volia intentar que el GIM seguis pagant com fins
ara la retirada de vidre i cartró peró que seria al proper ple quan informaria.

El Sr. Miquel Bernat digué que havia pogut comprovar que els veïns preguen
model de l'ajuntament tiraven fulles dins del torrent, si es podia fer una passada per
solucionar el tema.

El Sr. Garrió respongué que ho averiguada.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-dos 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, 22 de febrer de 2007

l'empresa.

El batle. La secretària.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA ^
,

CELEBRADA PEL RLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 29 DE MARÇ DE 2007

Membres assistents:

Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Jaume Pou Reynés
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Jorge Carrió Frau
Sr. Bartomeu Garau Moranta

Sr. Antoni Vidal Matas

Sr. Miquel Ensenyat Riutort

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores i
trenta minuts de dia 29 de març de dos mil set, 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. 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 la Corporació
ha de fer qualque observació a l'acte de la sessió ordinària de dia 22 de febrer de 2007.

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

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

Direcció General de Biodiversitat, registre d'entrada núm. 399 de dia 9.02.07,
avantprojecte decret normes d'ús del foc.
Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 407 de dia 12.02.07,
remissió expedients sancionadors per anotació registre de conductors.

- Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 413 de dia 12.02.07, noves
liquidacions sobre altes lAE

- Associació Balear Cultural de temps lliure i Autocaravanisme, registre d'entrada
núm. 414 de dia 12.02.07, presentació nova associació autocaravanisme
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 447 de dia 14.02.07, trasllat recurs
infracció urbanística poligon 7 parc 38, Berenguer Bou F. i Vidal Torres A.B.
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Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 454-vde'^'dia 15.02.07,
remissió dades entrega a compte participació tributs gener.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 526 de dia 22.02.07, centre de cria
producció i preparació de cavall polígon 4 parc 67 Agrocate SL
Conselleria de Salut i Consum, registre d'entrada núm. 634 de dia 07.03.07,
campanya sobre l'ús racional del medicament
Conselleria de Presidència i Esports, registre d'entrada núm. 638 de dia 07.03.07,
projecte decret per estructura funcions d'assemblea Balear esports, de Comissió
antidopatge i de Comissió medicina Esportiva
Grup d'Omitologia Balear, registre d'entrada núm. 660 de dia 09.03.07, sol·licitud
adhesió moció manifestació prou destrucció Salvem Mallorca
Associació Balear d'Esclerosi Múltiple, registre d'entrada núm. 666 de dia 09.03.07,
sol·licitud adhesió campanya Mulla't per l'Esclerosi múltiple
Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 668, novetats oficina virtual
de Coordinació financera amb els Ens Locals
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 682 de dia 12.03.07, acord aprovació
ROS 2007 Piscina Municipal
Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 684 de dia 12.03.07,
regularització descripció cadastral amb titular desconocido.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 525 de dia 22.02.07, sol·licitud
col·laboració voluntaris protecció civil per Diada Illes Balears
Conselleria de Presidència, registre d'entrada núm. 540 de dia 23.02.07, bases
reguladores per Camps de Treball Estiu 2007.
Ministerio Trabajo y Asunto Sociales, registre d'entrada núm. 545 de dia 23.02.07,
remissió prorroga conveni Teleasistencia per signar
Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 590 de dia 28.02.07,
requeriment documentació diversa Pla-D Esporles per compte general 2005
sindicatura de comptes

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batlia haguts des
de l'últim Ple, els quals són del 68 /07 al 101 /07.

BAIXES [ DEVOLUCIONS.- El senyor Antoni Vidal Matas, 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 dels imports assenyalats.

REFERÉNCI
A

CONTRIBUENT PADRÓ/I MPO

ST

IMPORT MOTIU

DEVOLUCIÓ

4371/03 SABATER ROSSELLÓ GASPAR AIGUA 1076,58 FUITA

2821/03 SABATER ROSSELLÓ GASPAR AIGUA 118,22 FUITA
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6050/06 FERRA RIERA JOAN AIGUA 235,5,0 ^ ' FUITA

7129/06 SOLER JAUME ANGELS AIGUA 90,00 FUITA

6548/06 MONTES ARBONA CARLOS AIGUA 5,50 FUITA

7235/06 VALLEJO BAUZA ANTONI AIGUA 36,38 ERRADA

LECTURA

2053/06 MÍNGUEZ MONTERRUBIO

FUENCIS

IVTM 26,97 BAIXA VEHICLE

És sotmet a votació la proposta i és aprovada per unanimitat

CONVENI CAPELLETA.- El senyor Batle dóna lectura a la següent proposta:

DOCUMENT DE CESSIÓ DE LA CAPELLETA SITUADA A LA PLAÇA CONSTITUCIÓ
D'ESPORLES.

REUNITS

D'una banda, el Sr. , en representació de la Parròquia de Sant Pere, i,
d'altra banda, el batle. Sr. Miquel Ensenyat Riutort, en representació l'Ajuntament d'Esporles,
amb domicili a la Plaça d'Espanya, núm. 1 d'Esporles, amb CIF P0702000A.

EXPOSEN:

Que mitjançant aquest document que es subscriu , entre la Parròquia de Sant Pere Apòstol
d'Eporles i l'ajuntament d'Esporles, es pretén formalitzar la cessió de la Capelleta, propietat de
la Parròquia, situada al centre de la plaça Constitució d'Esporles .

L'objecte d'aquesta donació és la cessió del edifici i els seus terrenys a l'ajuntament
d'Esporles, quedant exceptuat de la mateixa els objectes de culte i el quadre del Sant Crist.

Per formalitzar aquest acte, s'estableixen les següents

CLÀUSULES

Primera." La Parròquia de Sant Pere Apòstol d'Esporles, amb aquest document, formalitza la
cessió a l'Ajuntament d'Esporles, de la propietat del edifici de la Capelleta del Sant Crist de la
Pols i els seus terrenys, quedant exceptúate d'aquesta cessió els objectes de culte i el quadre
del Sant Crist, existents en la capelleta.

)VERN DE LES ILLES BALEARS
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Segona." L'Ajuntament d'Esporles s'ha fet càrrec d'erigir a la mateixa plaça de la Constitució,
un monòlit i les corresponents obres complementaries, en memòria dels temps en que aquest
terrenys estaven ocupats pel cementen rural de la Vila.

Tercera." L'Ajuntament ha restaurat el quadre del Sant Crist de la Pols i ha entregat els
objectes de culte a la Parròquia de Sant Pere, aquesta per la seva part entrega en dipòsit el
quadre i els objectes de cuit, per esser col·locats a la capella de l'actual cementeri del poble.
L'Ajuntament es compromet a la conservació del mateixos i a tenir"los expossats ala capella

del cementiri d'Esporles.
Quarta." El batle. Sr. Miquel Ensenyat, en representació de l'Ajuntament d'Esporles, accepta la
donació i el dipòsit dels objectes descrits en els termes establerts, a la firma d'aquest
document.

I com a prova de conformitat amb cadascuna de les clàusules, firmen per duplicat aquest
document, a Esporles a de de 2007

Sgt.: Sr. Miquel Ensenyat Sgt.: Sr.

És sotmet a votació i es aprovat per unanimitat.

ORDENANÇA PUBLICACIONS.- El senyor Antoni Vidal Matas, dóna lectura a la
següent proposta:

MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ACTIVITAT DE
PUBLICACIONS

1." En compliment de allò disposat a l'art. 15 al17 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març pel que s'aprova el Tex Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i vists els
informes tècnicS"economics a que es refereix l'art. 25 de la mateixa, s'acorda, en caràcter
provisional, la modificació de la taxa de publicacions i l'aprovació de l'ordenança fiscal
reguladora de la mateixa, en el termes següents:

Article 4t." Quantia

La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en les tarifes
contingudes a l'apartat següent:

Monogràfic municipal 1,80 euros
Llibres tradicions i llegendes 9,62
Historia Esporles Segles XIIFXVI 15,03
Els retaules dels Segles XVIFXVIII a

Batle

P RO POSTA

9,02
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Mapa Esporles
Tramuntana
La Vila D'Esporles I les Publicacions Periòdiques
Primeres Jornades d'Estudis Locals a Esporles...

2." De conformitat amb allò disposat a l'art. 17 de l'esmentat R.D., el present acord provisional,
s'exposarà al públic per termini de trenta dies, a fi que els interessat puguin examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas de que es presentesin
reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i s'exposarà en el BOIB el text integra
de l'ordenança.

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

- Set(7) vots a favor, un (4) PAS.PSM i un (2) PSOE, (1) DM
Quatre abstencions (4) PP.

PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Jaume Pou demanar a la partida de liquidació dels pressuposts hi ha 2.800 euros
ha que estan destinats?.

El compta de major hi ha una gratificació a una persona que no se li ha retingut IRPF i
no veig tampoc que s'hagi cotitzat a la seguretat social per ella, que passa?ç

El Sr. Batle li respongué que ho miraria i li contestaria.
La Sra. Dolores Matas demanar respecta de la Gimcana sexual, que havia tingut lloc al

municipi, qui la havia organitzada? Qui l'havia dirigida ? etc.
El Sr. Gabriel Coll fer un prec ja que havia tingut coneixement de que a la placeta de la

zona del vial central de Ses Rotgetes hi havia aparegut un solar.
Demanar com estava aquest tema respecta del pla parcial de Jardin de Flores i si es

tenia llicencia per tancar.
Digué que no era habitual tractar d'incompetent a un medi de comunicació a una

persona que ocupa un lloc públic. Hi amés dient que acabaria en dues companyies de teatre
etc. I molt menys dient que ho havia dit Gabriel Coll. Portant expressava la seva disconformitat
amb que havia escrit tal cosa.

El Sr. Jaume Capel demanar que havia passat amb la Font de Son Trias que no
s'havia resolt.

El Sr. Miguel Bernat digué que li sabia greu ha ser repetitiu, però no li quedava més
remei si no se li contestava. I demanar:

Com està el cobrament de les subvencions del Patronat?, ens passareu el llistat
del cobrament data etc.
Com estaven les negociacions de la recollida del fems?
No havia tingut contesta de les fulles del torrent.
Com està el tema de la Volvo?

- Com està d'indemnització del pont de fusta?
Que ha costat la butlleta dels serveis socials?
De la darrera excursió de la tercera edat qui ha assumit el cost del dinar i
transport?.
L'ajuntament te en venda un solar municipal a Ses Rotgetes i entregar les fotos,
per adjuntar a l'expedient del ple.

V
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La Sra. Lourdes Noguera digué que la gimcana no havia estat organitzada per
l'ajuntament, si no pels joves del casal de tramuntana.

El Sr. Garrió respecta de la Font de Son Trias digué que estava pendent d'aclarir
d'ont sortia exactament l'agua per posar remei.

Respecte del fems el proper divendres havia de tenir una reunió amb els tècnics.
Pel que feia a les fulles del torrent la policia ja havia advertit a la propietat i ja n'havia

retirades i d'altres, estava en camí de retirar-les
El Sr. Sebastià Coll respongué que la butlleta havia costat 986 euros amb 72 cèntims.
Respecta del solar que havia aparegut el sr. Tomeu Garau digué que es miraria.
El Batle digué que l'excursió s'havia pagada en part per una rifa i aportació dels

participants.
El voltant del pont de fusta digué que el problema era que l'empresa que va fer el

desperfecte no havia donat part a la companyia de segurs, peró que ja pareixia que en un
breu termini es resoldria.

Pel que feia al solar de l'anunci era una equivocació de la immobiliària.
Respecta de la Gimcana la van organitzà els joves del casal de tramuntana era per

gent major de 14 anys i es treballava amb hàbits saludables i malalties sexuals.
El Sr. Jaume Pou digué que pesava amb la torreta de l'escola infantil que hauria d'estar

més que retirada. Que no s'havia pagat?.
El Sr. Batle respongué que la torreta entenia que estava pagada el que faltava per

pagar era l'augment de potència.

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

Esporles, 29 de març de 2007
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRA0RDINÁ1
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMÉ^JT

EL DIA 19 D'ABRIL DE 2007

Membres assistents:

Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Jaume Pou Reynés
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Jorge Carrió Frau
Sr. Bartomeu Garau Moranta

Sr. Antoni Vidal Matas

Sr. Miquel Ensenyat Riutort

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores i
trenta minuts de dia 19 d'abril de dos mil set, 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. Miquel Ensenyat
Riutort i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a l'encapçalament, a

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

PRESSUPOST 2007.- El Sr. Antoni Vidal iniciar la lectura del pressupost, però el Sr. Pou
demanar la paraula.

El Sr. Jaume Pou que no podia entendre que a manca de 36 dies de les eleccions es
dugués a ple el pressupost, que lo lògic seria espera a les eleccions i que el nou equip de
govern, estigues format pel mateix grup o diferent, fos qui aproves el pressupost. Ja que es
compromet al nou govern i es per aquest motiu que el seu grup abandonarà el plenari i així
mateix impugnarà els pressuposts, concretament entre d'altres per defecte de forma, ja que
l'avanç de liquidació del 2007, no consta a l'expedient per que no eren maneres de fer les
coses.

Abans d'abandonar el ple digué: que mai s'havia donat tan poc temps per estudiar el
pressupost, sempre s'enviava en més temps.

Que el Sr. Batle havia faltat a la veritat ja que seguia el pressupost l'estesa àrea que el
Sr. Batle havia dit que ja estava pagada.

Pel que feia al fosser pareixia que no feien comptes d'enterrà a ningú, ja que no es posa
cap quantitat. A més dels defectes de forma i ha l'informa de la secretaria en el qual es posen de
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manifest els punts que s'haurien de corregir, en definitiva que no eren formes d'actuar i no
entrarem amb el vostre joc.

El Sr. Batle li respongué que podia ser que hi haguessin defectes de forma, però el que
restava clar era que no s'havien tingut vuit dies abans si no que feia quasi un mes que els tenia
el sr. Miquel Bernat. Que no es podia aturar sis mesos l'ajuntament, que era responsabilitat seva
portar a l'aprovació aquest pressupost.

El Sr. Antoni Vidal digué que ell havia estat regidor d'aquest ajuntament durant vuit anys i
que mai se li havia enviat d'informació en més temps.

Pel que feia a l'estesa elèctrica digué que ja havia estat corregit a la comissió informativa
que ja s'havia dit que es corregia "estesa " per "ampliació de potencia" i la partida de la
casa del poble s'havia incrementat amb 3.000 euros que havien estat rebaixats de la partida de
la piscina.

Respecta de la partida de leasing digué que ni havia varis, de memòria hi havia el parc
informàtic, els modulars de l'escoleta etc.

El Sr. Gabriel Coll digué que com ja havia dit a la comissió informativa com regidor mai
s'havia aixecat d'una taula i no serà aquesta vegada. Però si volia dir que estava d'acord amb el
que havia manifestat el Sr. Jaume Pou, que el que havia dit el Batle d'aturar l'ajuntament uns
mesos si no s'aprovava el pressupost era una excusa. Que estava d'acord amb l'oposició del
PP, però no era suficient per aixecar-se de la taula.

El Sr. Jaume Pou digué que ja havia xerrat amb el Sr. Pere Trias i que li havia dit que
s'havien hagut de fer vertaders equilibris per ajustar el pressupost, ja que no venien diners de les
distintes institucions. Que volia manifestar que no estava content de que no haguessin vingut
subvencions etc. Que era molt difícil fer feina d'aquesta manera, però que ho podrien tenir en
compta pel futur.

Però que això no era raó suficient per hipotecar l'ajuntament, que el que vindrien després
es trobarien un bon problema, per això no podia aprovar el 100% d'aquest pressupost i es
reservava el dret a impugnar-lo i s'aixecarien de la taula.

El Sr. Batle digué que la maduresa política havia d'estar per damunt dels interessos
partidistes. Que el pressupost havia d'haver estat aprovat abans del 31 de desembre de 2006,
que havien fet el possible per tancar les partides per no incrementar el dèficit.

Que el fosser feia tres anys que no presentava factures.

Que havien hagut de fer un esforç meticulós per arribar a totes les partides, grades a I'
herència rebuda.

Que no l'havia vist protestar quan el govern havia retirat 120.000 euros de la
Tramuntana, ni pel que passava amb el pla D. I que li deia dels 300.000 mil euros d'herència de
la dotació de serveis de Son Quint.

El que si havia aconseguit aquest equip de Govern era una subvenció del'Estat de
2.000.000 d'euros.

dvern de les illes balears
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El Sr. Jaume Pou li respongué que ell també se'n havia trobat d'herències i havia hagut
de lluitar, que era difícil ser Batle, que s'havien de prendre decisions i alguna vegada e| prenien
equivocades. * "

Tot seguit el grup del PP abandonar el plenari.

El Sr. Antoni Vidal continuar donant lectura a la Memòria del pressupost indicant que els
canvis de dues partides ja fets a la comissió informativa.

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Exercici comptable: 2007

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPITOLS

Operacions corrents 3.353.459,31 euros

Denominació
Capítol Import curós
1 Imposts Directes 1.076.139,52
2 Imposts Indirectes 180.471,72
3 Taxes i Altres Ingressos 1.036.404,99
4 Transferències corrents 944.443,08
5 Ingressos patrimonials 116.000,00

Operacions de capital 152.042,14 curós

Capítol Denominació Import euros
6 Alineació d'Inversions Reals 0,00

7 152.042,14
Transferències de Capital

Total pressupost d'ingressos 3.505.501,45 euros
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AJUNTAMENT D'ESPORLES

Exercici comptable: 2007

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOL

3.164.915,08
Operacions
corrents

Capítol Denominació Import euros
1 Despeses de Personal 1.122.873,85
2 Despeses de Béns Corrents i Serveis 957.847,94
3 Despeses Financeres 69.964,45
4 Transferències Corrents 1.014.228,84

Oper.de capital 142.472,74

Capítol Denominació Import euros
6 Inversions Reals 142.472,74

Operacions 198.113,63
financer.

Capítol Denominació Import euros
9 Passius Financers 198.113,63

Total pressupost de despeses 3.505.501,45

PLANTiLLA PERSONAL 2007.
D'acord amb allò disposat a l'article 90 de la Llei 7/85 de 2 d'abril. Reguladora de les Bases del
Règim Local, es relaciona la plantilla de personal de l'Ajuntament d'Esporles:

1.FUNCIONARIS Places Grup Nivell Vacants Actual Interins

1 A 20 - 1

A) Escala habilit.caràcter nacional
SECRETARI-NTERVENTOR...
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a)TÈCNIC ADMO. GENERAL 1 B 16 1 -

b)Subescala Administrativa
ADMINISTRATIU 1 C 17 - 1 -

ADMINISTRATIU 1 C 14 - 1 -

ADMINISTRATIU 1 C 14 - 1 -

c) Subescala auxiliar
AUXILIARS ADMINISTRATIUS 1 D 11 - 1 -

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

b) Classe Policia Local

OFICIAL CAP POLICIA LOCAL 1 C 14 - 1 -

POLICIA LOCAL 1 C 14 - 1 -

Aux. POLICIA LOCAL(extingir).. 1 D 11 - 1 -

Policia Local 3 C 11 3 - 3

Policia Local Turístic 1 C 11 - 1 -

2. PERSONAL LABORAL

CAPATÀS 2 - - - 2 -

OFICIAL 1era 2 2

OFICIAL 1era Serv. Tècnics 1 1

PEO 5 4 1

CONSERGE-OFICIAL 1^ 1 - - - 1

NETEJADORES .(20 h/set) 4 - - - 2 2

NETEJADORES (20 h/set) 2 - - 2 - -

NETEJADORA (28 h/set) 2 - - - 2

NETEJADORA (35 h/set) 2 - - - 1 1

NETEJADORA (38 h/set) 1 - - - - 1

NETEJADORA (38 h/set) 1 - - 1 - -

ADMINISTRATIU 2 - - - 2 -

AUXILIAR ADMINISTRIU 1 - - - 1 -

AUX. ADM.Dispen.Mèdic (16h/set) 1 - - - 1 -

BIBLIOTECA ARXIU 1 N.L 1 - - - 1 -

TREBALLADORA SOCIAL 1 - - - 1 -

TREBALLA.FAMILIAR (30h/set) 2 - - - 2 -

COORDINADOR ESPORTIU(35h/set).. 1 - - - 1 -
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COORDINADOR CULTURAL

EDUCADOR DE CARRER

ARQUITECTE (11 h/set)
GERENT

PERSONAL MEDI AMBIENT

3." PERSONAL EVENTUAL

ASSESSORS

BATLE

8

1
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Sotmès a votació el pressupost i les seves amb les dues modificacions fou aprovat amb
el següent resultat:

(6) Vots a favor del PSOE, PAS PSM
(1) Abstenció de UM

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

Esporles, 19 d'abril de 2007

La secretària.
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«5ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA

CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIO

DIA 26 D'ABRIL DE 2007

Membres assistents:
Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Jaume Pou Reynés
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Jorge Carriò Frau
Sr. Bartomeu Garau Moranta

Sr. Antoni Vidal Matas

Sr. Miquel Ensenyat Riutort

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint-i-una hores del
dia vint-i-sis d'abril de dos mil set, 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. Miquel Ensenyat Riutort, i
amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a l'encapçalament, a l'objecte de
celebrar sessió extraordinària i en ella tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou
degudament notificat. Assisteix com a Secretaria, la 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 a les Eleccions Locals i

Autonòmiques que és celebraran el proper dia 27 de maig de 2007, d'acord amb el que disposa
l'article 26 de la Llei Orgànica Electoral de 19 de juny de 1985, i demés legislació electoral vigent,
quedant aquestes compostes de la següent forma:

SECCIÓ: / SECCIÓN: 001 MESA: A

TITULARS / TITULARES

PRESIDENT/A/ PRESIDENTE/A:

Paper transcripció acords i resolucions



dvern de les illes balears

SR./SRA. FRANCISCA MARIA ARBOS
NÚM. 0054

1r VOCAL/ 1r VOCAL:

SR./SRA. OSCAR CAMPO DEL
NÚM. 0244

2n VOCAL / 2° VOCAL:

SR./SRA. ANTONIO COSTA
NÚM. 0349

MIR

HERNANDEZ

COMAS

0400622 I

,,^.000036
■ \

D.i^ví! 43p8r407^fí^CTOR/A
'

V.

D.N.I. 43185007T ELECTOR/A

D.N.I. 18236127W ELECTOR/A

SUPLENTS/ SUPLENTES

PRESIDENT/A / PRESIDENTE/A:

SR./SRA. CATALINA ASIA
NÚM. 0002

PRESIDENT/A / PRESIDENTE/A:

SR./SRA. ALICIA CRUZ
NÚM. 0361

1r VOCAL/ 1r VOCAL:

SR./SRA. LAIA FERRES
NÚM. 0438

1r VOCAL/ 1r VOCAL:

SR./SRA. PEDRO CABOT
NÚM. 0222

2n VOCAL/ 2° VOCAL:

SR./SRA. M MAGDALENA BONNIN
NÚM. 0144

2n VOCAL/ 2° VOCAL:

SR./SRA. GABRIEL CALAFELL
NÚM. 0227

VICH

VACAS

RAMIS

LLADÓ

RIERA

CAÑELLAS

D.N.I. 4312011IX ELECTOR/A

D.N.I. 50853928P ELECTOR/A

D.N.I. 43185267F ELECTOR/A

D.N.I. 43098504T ELECTOR/A

D.N.I. 42991082B ELECTOR/A

D.N.I. 43032421L ELECTOR/A

SECCIÓ: / SECCION: 001 MESA: B

TITULARS / TITULARES

PRESIDENT/A / PRESIDENTE/A:

SR./SRA. ELENA MORENO
NÚM. 0406

1r VOCAL/ 1r VOCAL:

SR./SRA. GABRIEL MERCANT
NÚM. 0311

2n VOCAL / 2° VOCAL:

SR./SRA. CATALINA MIR
NÚM. 0335

MOLOWNY

MAS

COSTA

D.N.I. 43101693S ELECTOR/A

D.N.I. 43099825X ELECTOR/A

D.N.I. 43003628E ELECTOR/A

SUPLENTS/ SUPLENTES

PRESIDENT/A / PRESIDENTE/A:

SR./SRA. HERMES MARTIN
NÚM. 0222

PRESIDENT/A / PRESIDENTE/A:

SR./SRA. MARIA MAGDALENA OSMA

HERRERO

BOSCH

D.N.I. 43169366E ELECTOR/A

D.N.I. 43026499P ELECTOR/A
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NUM. 0541

Ir VOCAL/ 1r VOCAL:

SR./SRA. JUAN
NÚM. 0105

1r VOCAL/ 1r VOCAL:

SR./SRA. ANTONI
NÚM. 0068

2n VOCAL/ 2° VOCAL:

SR./SRA. CRISTINA
NÚM. 0512

2n VOCAL/ 2° VOCAL:

SR./SRA. TERESA JESUS
NÜM. 0089

JAUME

GUAL

NAVARRO

HOMAR

TORRENS

MARIMON

POU

BESTARD

SECCIÓ: / SECCION: 001 MESA:

TITULARS / TITULARES

PRESIDENT/A / PRESIDENTE/A:

SR./SRA. MARIA DEL MAR PALMER
NÜM. 0010

1r VOCAL/ 1r VOCAL:

SR./SRA. JOSE ANTONIO SERRANO
NÜM. 0352

2n VOCAL / 2° VOCAL:

SR./SRA. DAMASO YBAÑEZ
NÜM. 0533

TOÜS

TORRES

BELTRAN

SUPLENTS/ SUPLENTES

PRESIDENT/A / PRESIDENTE/A:

SR./SRA. BARTOMEU XAVIER TABERNER
NÜM. 0372

PRESIDENT/A / PRESIDENTE/A:

SR./SRA. COLOMA POQÜET
NÜM. 0062

1r VOCAL/ 1r VOCAL:

SR./SRA. NIMES UN SPAHNI
NÜM. 0371

1r VOCAL/ 1r VOCAL:

SR./SRA. BERNARDO RAMIS
NÜM. 0097

2n VOCAL/ 2° VOCAL:

SR./SRA. INMACULADA SANTOS
NÜM. 0315

2n VOCAL/ 2° VOCAL:

SR./SRA. M MAGDALENA TRIAS
NÜM. 0440

MULET

VIVES

DAUFEL

NADAL

REYNES

AULI

SECCIÓ: ISECCION: 002 MESA: A
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D.NtI. 43005294D ELECTOR/A

D.N.I. 43012312N ELECTOR/A

D.N.I. 40333448G ELECTOR/A

D.N.I. 42954990Y ELECTOR/A

D.N.I. 34065711C ELECTOR/A

D.N.I. 18219193L ELECTOR/A

D.N.I. 50659259B ELECTOR/A

D.N.I. 43086516H ELECTOR/A

D.N.I. 43004951B ELECTOR/A

D.N.I. 43131074W ELECTOR/A

D.N.I. 43039395R ELECTOR/A

D.N.I. 43157787N ELECTOR/A

D.N.I. 41399092N ELECTOR/A
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TITULARS / TITULARES

PRESIDENT/A / PRESIDENTE/A:

SR./SRA. DAVID DELGADO
NÚM. 0457

Ir VOCAL/ 1r VOCAL:

SR./SRA. NICOLAS CIFRE
NÚM. 0365

2n VOCAL / 2° VOCAL:

SR./SRA. MIGUEL BALLE
NÚM. 0115

CATURLA

RIZA

RIERA

SUPLENTS/ SUPLENTES

PRESIDENT/A / PRESIDENTE/A:

SR./SRA. TERESA BERASTAIN
NÚM. 0146

PRESIDENT/A / PRESIDENTE/A:

SR./SRA. MARIA MAGDALEN ESCOBAR
NÚM. 0503

Ir VOCAL/ 1r VOCAL:

SR./SRA. MIGUEL BUSQUEIS
NÚM. 0250

Ir VOCAL/ 1r VOCAL:

SR./SRA. FRANCISCA BOSCH
NÚM. 0201

2n VOCAL/ 2° VOCAL:

SR./SRA. PEDRO BERNARDO AGUILO
NÚM. 0009

2n VOCAL/ 2° VOCAL:

SR./SRA. JOANA TERESA BAUZA
NÚM. 0133

BILBAO

VILA

ESCOBAR

BAUZA

MARTI

FORTEZA

SECCIO:/ SECCION: 002 MESA: B

TITULARS/ TITULARES

PRESIDENT/A/ PRESIDENTE/A:

SR./SRA. ANTONIO LLABRES VAZQUEZ
NÚM. 0201

Ir VOCAL/ 1r VOCAL:

SR./SRA. MARIA MARTORELL CABOT
NÚM. 0301

2n VOCAL / 2° VOCAL:

SR./SRA. HELEN MONTIJANO GOULD
NÚM. 0438

SUPLENTS/ SUPLENTES

0400624 I
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D.N.I. 48318357A ELECTOR/A

D.N.I. 43025263Z ELECTOR/A

D.N.I. 43025039C ELECTOR/A

D.N.I. 43139861A ELECTOR/A

D.N.I. 78213995B ELECTOR/A

D.N.I. 43088795C ELECTOR/A

D.N.I. 41404836Y ELECTOR/A

D.N.I. 42962054D ELECTOR/A

D.N.I. 42988094J ELECTOR/A

D.N.I. 43057741Q ELECTOR/A

D.N.I. 41391637D ELECTOR/A

D.N.I. 43035170P ELECTOR/A
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PRESIDENT/A / PRESIDENTE/A:

SR./SRA. YOLANDA MARI
NÚM. 0264

PRESIDENT/A / PRESIDENTE/A:

SR./SRA. MARIA DEL MAR MAYOR
NÚM. 0377

1r VOCAL/ 1r VOCAL:

SR./SRA. MONICA RAQUEL GONZALEZ
NÚM. 0096

Ir VOCAL/ 1r VOCAL:

SR./SRA. JUAN GONZALO
NÚM. 0105

2n VOCAL/ 2° VOCAL:

SR./SRA. MARIA DOLORES MUÑOZ
NÚM. 0484

2n VOCAL/ 2° VOCAL:

SR./SRA. FRANCISCA MATAS
NÚM. 0343

TORRES

CRESPI

SANCHEZ

YUBERO

SEGURA

LLINAS

0400625 i

.0039

ELECTOR/A

D.N.I. 43106839D ELECTOR/A

D.N.I. 08824414G ELECTOR/A

D.N.I. 22676841Z ELECTOR/A

D.N.I. 43067102Q ELECTOR/A

D.N.I. 78198019C ELECTOR/A

SECCIO:/ SECCIÓN: 002 MESA: C

TITULARS / TITULARES

PRESIDENT/A/ PRESIDENTE/A:

SR./SRA. FRANCESC VILA
NÚM. 0584

Ir VOCAL/ 1r VOCAL:

SR./SRA. AINA TRIAS
NÚM. 0500

2n VOCAL / 2° VOCAL:

SR./SRA. IZASKUN UNIBASO
NÚM. 0511

RIERA

ROCA

BERASALÚCE

D.N.I. 43139434J ELECTOR/A

D.N.I. 43043066S ELECTOR/A

D.N.I. 16057638G ELECTOR/A

SUPLENTS/ SUPLENTES

PRESIDENT/A / PRESIDENTE/A:

SR./SRA. CECILIA PEÑA
NÚM. 0042

PRESIDENT/A / PRESIDENTE/A:

SR./SRA. GABRIEL SERRA
NÚM. 0396

Ir VOCAL/ 1r VOCAL:

SR./SRA. LAÚRA PERELLÓ
NÚM. 0054

Ir VOCAL/ 1r VOCAL:

SR./SRA. CARLES MIQUEL VIDAL
NÚM. 0571

2n VOCAL/ 2° VOCAL:

SR./SRA. VICENTE PUERTA
NÚM. 0107

ROSSELLO

ROSSELLO

RIGO

MUT

MARI

D.N.I. 02548501D ELECTOR/A

D.N.I. 43008058J ELECTOR/A

D.N.I. 43113939W ELECTOR/A

D.N.I. 43132719Z ELECTOR/A

D.N.I. 42976349K ELECTOR/A

2n VOCAL/ 2° VOCAL:
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SR./SRA. MARIA ANTONIA
NUM. 0248

ROSSELLO LLABRES ECTOR/A

Un cop examinats els assumptes Inclosos a l'ordre del dia, essent les vint hores I quaranta
minuts, el Sr. Batle aixeca la sessió, de la qual s'esten la present acta, I perfer-hl constar el que s'hl
ha tractat, jo la Secretaria, en doc fe, I amb el seu VIst-l-Plau estenc la present Acta.

Esporles, 26 d'abril de 2007.
El Batle, La Secretaria,
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 26 D'ABRIL DE 2007

Membres assistents:

Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Jaume Pou Reynés
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Jorge Carrió Frau
Sr. Bartomeu Garau Moranta

Sr. Antoni Vidal Matas

Sr. Miquel Ensenyat Riutort

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores i
trenta minuts de dia 26 d'abril de dos mil set, 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. 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 la Corporació ha
de fer qualque observació a l'acte de la sessió ordinària de dia 29 de març de 2007.

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

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

Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 1090 de dia 13.04.07, formularis
ajuntament d'adaptació als procediments de la Llei 16/06.

- Ministeri Administracions Públiques, registre d'entrada núm. 1091 de dia 13.04.07,
comunicació manifestació organitzada per associació Joves de Mallorca per la
llengua.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1100 de dia 16.04.07, distribució ajudes
per a famílies amb menors en situació de risc social i persones en situació de greu i
urgent necessitat.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1104 de dia 16.04.07, circuit de música
2007.

- Conselleria d'Agricultura i Pesca registre d'entrada núm. 1116 de dia 16.04.07,
resolució desistiment ajuda actuacions en camins rurals.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 904 de dia 30.03.07 convocatòria reunió
valoració diagnòstic ambiental Esporles
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Conselleria de Medi Ambient, registre d'entrada núm. 910 de dia 30.03.07,
convocatòria reunió pla especial ordenació i protecció ruta pedra en sec.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 904 de dia 30.03.07, convocatòria reunió
valoració diagnòstic ambiental Esporles

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 927 de dia 03.04.07 condicions edificis
adaptats per Eleccions 2007.

- Direcció General de Recursos Hídrics, registre d'entrada núm. 933 de dia 03.04.07
actualització quantia indemnització per explotació Edar.
Institut Nacional Estadística, registre d'entrada núm. 933 de dia 03.04.07 remissió
documentació per període consulta en període electoral

- Ministerio de Vivienda, registre d'entrada núm. 944 de dia 03.04.07 assignació
pressupostària per rehabilitació casa del poble

- Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 994 de dia 04.04.07 curs de formació
de tècnics redactors de plans d'emergia municipals

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm1025 de dia 10.04.07, informe sobre
viabilitat per desenvolupament Es Verger

- SITIBSA, registre d'entrada núm. 1039 de dia 11.04.07 sol·licitud catàleg patrimoni
cultural per elaboració cartografia 1:5000
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm1044 de dia 11.04.07 sol·licitud
autorització per asfaltar camí establidors de s'Esgleieta

- Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, registre d'entrada núm. 1047 de dia
11.04.07 requeriment documentació per informe ampliació escoleta.
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, registre d'entrada núm. 1057 de dia
12.04.07 proposta resolució de subvenció per renovació instal·lacions enllumenat
públic

- Conselleria de Turisme, registre d'entrada núm. 1089 de dia 13.04.07 termini
justificació subvenció estacionalitat turística.
FEMP, registre d'entrada núm. 20.03.07 col·laboració per estimació despesa pròpia
corporacions locals en polítiques actives d'ocupació
Ministerio de Turismo, registre d'entrada núm. 766 de dia 20.03.07 sol·licitud
col·laboració operadors telefonia mòbil per dotació cobertura s'Esgeleita.
Conselleria de Medi Ambient, registre d'entrada núm. 786 reunió tècnica pla especial
ordenació i protecció ruta pedra en sec
Conselleria Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 791 de dia 22.03.07
remissió expedients sancionadors per anotació registre conductors

- Conselleria de Medi Ambient, registre d'entrada núm. 810 de dia 23.03.07 canvi
d'empresa recollidora de piles programa recopila

- Conselleria d'Obres públiques, habitatge, registre d'entrada núm. 817 de dia 23.03.07
subvenció per eliminació barreres arquitectòniques.

- Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 826 de dia 26.03.07, esborrany
reglament marc llei 6/2005 de coordinació policies locals
Parlament de les Illes Balears, registre d'entrada núm. 830 de dia 26.03.07 certificat
aprovació informe comptes generals entitats locals 2003.

- Conselleria d'Obres públiques, habitatge, registre d'entrada núm. 864 de dia 28.03.07
conservació pals senyalitzadors aturada bus
Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 877 de dia 29.03.07 quotes
provincials lAE juny-Nov 2006
Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm.885 formulari procediment
sobre Joranda simplificació i transmissió dades financeres

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de
l'últim Ple, els quals són del 102 /07 al 168 /07.
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Vista la necessitat que té aquest Ajuntament d'acollir-se a la convocatòria d'ajudes per
dur a terme programes i serveis d'atenció a la primera infància (0-3 anys) corresponents a
l'exercici de l'any 2007.

Pel present venc a RESOLDRE:

1r.- Sol·licitar una subvenció pel servei de "Continuïtat espai de trobada i servei
psicopedagógic" per a l'any 2007 per un import de 9.078,25 euros.

2n.- Sol·licitar una subvenció pel servei de "Manteniment de l'Escoleta Municipal
d'Esporles", per un import de 57.500,10 euros.

Sr.- Sol·licitar una subvenció per dur a terme la inversió "Ampliación EScoleta
d'Esporles", per un import de 27.347,08933,96 euros

4t.- Ratificar el present Decret al primer Ple de la Corporació que es celebri

És sotmet a votació la seva ratificació i és aprovada per unanimitat.

PLA D. PRORROGA CONVENI.- El Sr. Batle donar lectura a la següent :

PROPOSTA

Vist l'escrit registre d'entrada aquest ajuntament 1089 de dia 13 d'abril, on la Conselleria
de Turisme posa en coneixement d'aquest Ajuntament, que respecte de la convocatòria d'ajuts
urgents als municipis per pal·liar l'estacionalitat turística el termini per justificar els ajuts està
apunt d'espirar i donat que el que la reforma i adequació dels edificis de la plaça Espanya no es
poden executar en termini, estant dins termini d'acord amb la clàusula setena del conveni signat
entre la Conselleria i aquest Ajuntament es proposa al Ple el següent acord:

Degut a les dificultats tècniques, pressupostàries i d'altre ordre que ha tingut aquest
ajuntament en l'execució del conveni. Inclòs per part de la Conselleria s'han presentat algunes
modificacions al mateix, per tal de poder complir tot allò establert al mateix. El Ple d'aquest
Ajuntament, APROVA sol·licitar a la Conselleria de Turisme una prorroga d'acord amb allò
establert amb la clàusula setena del conveni d'un any i sis mesos.

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

RELACIÓ LLOCS DE FEINA.- El senyor batle dóna lectura a la següent proposta:
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PROPOSTA

Vista la necessitat d'un marc Objectiu que reguli les condicions retributivos i
organitzatives del Personal al Servei de l'Ajuntament d'Esporles, venc a proposar al ple de
l'Ajuntament d'Esporles que aprovi el següent acord.

1- El Catàleg de lloc de feina i les fitxes descriptives de les funcions del personal, acordades
a la mesa de negociació celebrada el 19 d'abril. ( Document adjunt).

2- Aprovar els criteris pel que fa als complements de productivitat i gratificacions que es
descriuen a continuació.

Pel que fa al complement de productivitat:

1) Que el criteri per retribuir al personal en concepte de complement de productivitat és per
estar realitzant funcions de superior categoria.
2) Aquestes funcions de superior categoria seran retribuïdes segons la suma de la diferència
del complement específic i del complement de destí del lloc actual i el lloc immediatament
superior del que està desenvolupant les funcions de superior categoria.
3) Aquesta retribució serà efectuada trimestralment, ja que no pot ser fixa en la seva quantia
ni periódica en el seu devengament. Llavors, la tendència serà anar creant els llocs de
superior categoria dels quals s'estan realitzant les funcions.
4) La quantia que rebi cada funcionari per aquest concepte serà de coneixement públic, tan
pels demés funcionaris de la Corporació com dels representants sindicals, (art. 5.4 del RD
861/1986, de 25 d'abril, pel que s'estableix el règim de retribucions dels funcionaris de
l'administració Local, modificat pel RD 158/1996, de 2 de febrer).

Pel que fa al concepte de gratificacions:
1) Que el criteri per retribuir al personal en concepte de gratificació és per estar realitzant
funcions diferenciades del seu lloc de feina i fora de la seva jornada laboral.
2) Aquestes funcions diferenciades seran retribuïdes segons la repercussió en resultats de
la seva execució.

3) Aquesta retribució serà efectuada trimestralment, ja que no pot ser fixa en la seva quantia
ni periòdiques en el seu devengament (art 6.3 del RD 861/1986, de 25 d'abril, pel que
s'estableix el règim de retribucions dels funcionaris de l'administració Local, modificat pel RD
158/1996, de 2 de febrer). Llavors, la tendència serà anar creant llocs que assumeixin
aquestes funcions.
4) La quantia que rebi cada funcionari per aquest concepte serà de coneixement públic, tan
pels demés funcionaris de la Corporació com dels representants sindicals.

3. L'aplicació de l'increment de les retribucions, a partir de dia 1 de gener de 2008, al
llarg d'un període de quatre anys, aplicant-se anualment un increment d'un 25% sobre
l'increment total, és a dir, l'any 2008 s'aplicarà un 25% de l'increment total, l'any 2009
s'aplicarà un 50% de l'increment total, l'any 2010 s'aplicarà un 75% de l'increment total i l'any
2011 s'aplicarà el 100% de l'increment total. A efectes del pressupost municipal de l'exercici
de l'any 2010, es procedirà a revisar el preu punt i el termini d'aplicació.

El Sr. Miguel Bernat digué que mirant la documentació hores i hores es evident que s'hi
ha fet feina i que podríem estar d'acord amb el fons, peró una vegada més no estaiem d'acord
amb les formes, es clar que per un tema d'aquests a més d'un acord amb els treballadors es
necessari un consens polític, no portar-ho a la comissió informativa sense més,i desprès pesar-
nos un cd, ja que es fa referència a al·legacions que no saben com s'ha resolt etc. El tema
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entenem que no s'ha portat com devia ser, ja que un document d'aquests que vol establir com
volem que sigui l'ajuntament el dia de demà hauria d'haver estat consensuat. Demanarien de
deixar-lo damunt la taula però vista l'experiència en altres assumptes , directament el votarem en
contra.

El Sr. Batle digué que s'havia cercat una assessor amb experiència, Juana Pla, qui
juntament amb una comissió de personal havien realitzat tota la feina, que cap dels concejals hi
havia participat i que tenia la certesa de que havia de fer-se així.

El Sr. Miguel Bernat digué que per que un grup polític es definís amb un tema tan
complexa ho havia de tenir clar i no hi estava, que s'havia de ser més escrupolós i que amés
faltava l'informa jurídic.

El Sr. Pou digué que era necessari l'informa jurídic entre d'altres coses per saber si es
podia fer o no.

Que quan es va fer el conveni amb el personal tots els grups polítics ens vàrem reuní i
hi van participar, per aixó el nostre vot serà contrari per la vostre forma d'actuar.

El Sr. Batle digué que no era el mateix procediment un conveni que la relació de llocs de
feina. Que el que s'havia intentat, era procurar arreglar les diferencies que hi havia entre el distint
personal del l'ajuntament i organitzar la feina el millor possible.

El Sr. Jaume Pou digué que segons el Batle antes hi havia desavinences, ara tot era una
base d'oli. I per que comença'm les reformes el 2008 i no el 2007?.

El Sr. Miguel Bernat digué que legislativament no era lògic un compromís econòmic per
una futura legislatura sense acord de tots els grups.

}VERN DE LES ILLES BALEARS

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 PP
Una (1) abstenció UM

PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Miguel Bernat digué que no tenia molt sentit fer preguntes, si les que s'havien fetes
anteriorment algunes restaven sense contestar, aquestes si que no tenim possibilitat de saber la
resposta no haguem-t'hi altre ple.

El Sr. Batle digué que si endavant a preguntar que contestaria en 15 dies.

Així mateix el Batle digué que la legislatura que ara acabava com era natural havia fet
historia i que agraïa a tots els regidors els seus esforços , tant dels equips de govern com dels
grups de l'oposició. Que durant els quatre anys hi havia hagut moments bons i altres no tant,
però que l'important era l'esforç que havia fet el consistori per arribar fins aquí.

El Sr. Gabriel Coll per UM que havia estat un gust de formar part del consistori, i que
acabava on havia començat a l'oposició. Que havia intentat ser conseqüent amb les seves
decisions i defensar els interessos d'Esporles, que per circumstancies personals havie decidit
no tornar-se a presentar.

Paper transcripció acords i resoiucions



0400632 I

OVERN DE LES ILLES BALEARS
r-

:;t!00046
CÍ:

jL

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

Esporles, 26 d'abril de 2007
El batle. La secretària.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 24 DE MAIG DE 2007

Membres assistents:

Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Jaume Pou Reynés
Sr. Antoni Vidal Matas

Sr. Miquel Ensenyat Riutort
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Jorge Carrió Frau
Sr. Bartomeu Garau Moranta

Excusen la seva assistència:

Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sr. Miquel Bernat Bosch

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les catorze hores
de dia 24 de maig de dos mil set, 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. 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 la Corporació ha
de fer qualque observació a les actes anteriors.

El Sr. Jaume Pou digué que s'abstenia.

Sotmeses a votació les actes foren aprovades amb el següent resultat:

(4) quatre vots a favor del PSOE, UM, PAS PSM.
( 1 ) una abstenció del PP.

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

Esporles, 24 de maig de 2007
El batle. La secretària.
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ACTA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ

Dia; 16 de juny de 2007
Hora: 12,15 hores.
Lloc: Casa Consistorial d'Esporles.
Primera convocatòria.

Per tal de procedir a la constitució de l'Ajuntament i a l'elecció del Batle , d'acord amb el que
estableixen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General 5/1995, de 19 de
juny, es reuneixen en sessió pública:

Miquel Enseñat Riutort
Antonio Asensio Campoy
Josep Maria Ferra Terrasa
Vicenç Vidal Matas
Maria del Carmen Serra Martinez
Ana Maria Salom Soler
Jaume Pou Reynés
Miquel Bernat Bosch
Dolors Nadal Llinàs
Severiano Quevedo Mora
Maria Francisca Ripoll Morell

Hi actua de 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
electe de més edat, Jaume Pou Reynés i pel de menor edat. Dolors Nadal Llinàs.

Hi actua de Secretària la de la Corporació.

CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT

La Mesa declara oberta la sessió i es comproven les credencials presentades així com
l'acreditació de la personalitat dels electes per les certificacions trameses per la Junta Electoral de
Zona.

Hi assisteixen els regidors anomenats a l'encapçalament, els quals representen la majoria
absoluta dels membres que de dret corresponen al Municipi, per la qual cosa la Mesa declara
constituïda la Corporació.

La Secretària de la Corporació ret compte que han formulat la declaració d'interessos i
activitats d'acord amb el que estableix l'article 75.5 de la Llei 7/1985, els Regidors:

Miquel Enseñat Riutort
Antonio Asensio Campoy
Josep Maria Ferra Terrasa
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Viœnç Vidal Matas
Maria del Carmen Serra Martinez
Ana Maria Salom Soler
Jaume Pou Reynés
Miquel Bernat Bosch
Dolors Nadal Llinàs
Severiano Quevedo Mora
Maria Francisca Ripoll Morell

Prèvia la promesa o jurament d'acatament a la Constitució, conforme amb el que estableix
l'artide 108.6 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, cadascun dels regidors, per tal
d'adquirir la condició del seu càrrec ha de jurar o prometre acatament a la Constitució amb la qual
cosa s'efectua la presa de possessió.

La fórmula de jurament o promesa ès l'establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril
(BOE núm. 83, de 6 d'abril), segons l'article 1, i es procedeix a fer la següent pregunta:

El President de la Mesa dóna lectura del següent:

"Jurau o prometeu per la vostra consciència i pel vostre honor de complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei, i d'observar i fer observar la Constitució, com a
norma fonamental de l'Estat ?

Els regidors contesten:
Miquel Enseñat Riutort, sí, promet
Antonio Asensio Campoy, si, promet
Josep Maria Ferra Terrasa, si, promet per imperatiu legal
Vicenç Vidal Matas, si, promet per imperatiu legal
Maria del Carmen Serra Martinez, si, promet
Jaume Pou Reynès, si, promet
Miquel Bernat Bosch, si, jura
Dolors Nadal Llinàs, si, promet
Severiano Quevedo Mora, si promet
Maria Francisca Ripoll Morell, si, promet
Ana Maria Salom Soler, si, promet

Tot seguit, es declara constituïda la Corporació.

La Presidència de la mesa anuncia que es procedirà a l'elecció del Batle, i assenyala que
podran ser-hi candidats tots els regidors que encapçalen les corresponents llistes i que serà
proclamat electe qui obtingui la majoria absoluta i que si ningú no obtenia aquesta majoria, serà
proclamat Batle el regidor que hagués obtingut mès vots populars en les eleccions d'acord amb
l'acta de proclamació tramesa per la Junta Electoral de Zona.

El Sr. Miquel Ensenyat digué que es presentava com a candidat:

El Sr. Jaume Pou digué que no presentaria la seva candidatura, ja que en democràcia
entenia que s'havien de fer actes democràtics i que havia de governar la llista mès votada, peró
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degut a la diferent ideologia i forma de governar la nostra postura serà l'absténcíó; però estarem
atens al dia dia per donar suport o no als distints acords.

Renuncien a ser candidats:

Sr. Jaume Pou Reynes
Sra. Ana Maria Salom Soler

Per tant, queden com a candidats:
Miquel Enseñat Riutort

Es fa la votació i el resultat és:

Miquel Enseñat Riutort, sis (6) vots, cinc (5) PAS.PSM i un (1) PSOE
El grup municipal PP s'absten en cinc (5) vots

A causa de no haver obtingut la majoria absoluta cap dels candidats, d'acord amb l'art.
196,c) de la Llei Orgànica 5/1985, del9 de juny, queda proclamat Batle MIQUEL ENSENYAT
RIUTORT.

Procedeix, previ jurament 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.

Tot seguit el Batle assumeix la Presidència i dirigeix la paraula a la Corporació:

El pròxim setembre farà tretze anys que vaig venir a parar per Esporles, convidat per en Biel
Tomàs, per dinamitzar el recentment creat Casal de Joves de Tramuntana, un any després vaig
començar a fer feina a l'Ajuntament fins a l'any 2001. Sa veritat que en tot aquest temps mai
m'hagués imaginat ser el Batle d'Esporles, ni tan sols m'ho havia qüestionat. Sa vida de vegades
m'hos dur per camins i per bandes que mai haguéssim imaginat o pensat. Tornar ser batle és sense
dubte un repte que em planteja la vida i que acept de bon grat, tot agraint profundament el suport i
la confiança que la fent h a mostrat tant en la meva persona com amb la de l'equip que
m'acompanya. Governar l'Ajuntament és una responsabilitat que tant jo com els meus companys
volem asumir amb il·lusió, amb honestadat, amb transparència, amb coratge, i amb moltes ganes de
fer feina per aconseguir un poble, millor i una administració municipal més eficaç, més àgil, propera
al ciutadà i sensible a les seves necessitats i problemes.

La legislatura que avui encetam presenta sens dubte molts de reptes i projectes, alguns ja
iniciats a la passada legislatura: acabar d'enllestir l'Agenda Local 21 tot dinamitzant el fòrum ciutadà,
la reforma de la fàbrica i de l'antiga farmàcia, la reforma de la Casa des Poble, la millora de la
mobilitat en tot al municipi, resoldre el problema dels aparcaments, possibilitar l'accés dels joves al
seu primer habitatge, resoldre el problema de la depuradora, la necessitat d'una nova residència per
a gent gran, d'una ubicació definitiva del casal municipal de joves, etc.

Projectes que volem que es treballin des de un màxim consens amb els regidors que
conformen l'oposició. I també generant una dinàmica en la qual es pugui aconseguir una màxima
participació dels ciutadans i ciutadanes en a presa de decisions, en el disseny i en el
desenvolupament de tots aquest projectes i de la mateixa administració municipal.
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Estic convençut que el poder és un Instrument de servei al poble, per tant a partir de ja
mateix, esporlerins i esporlerines em teniu al vostre servei i a la vostra disposició.
Moltes gràcies.

La senyora Ana Maria Salom Barceló es dirigeix a tota la corporació amb les següents
paraules:

Bon dia a tothom.
£

Permeteu-me que comenci avui amb una invocació especial. Avui, fa ara trenta anys, es
coneixien els resultats de les primeres eleccions democràtiques cel·lebrades a Espanya, des de la
guerra civil. Per aixó, és una fita especial que justament avui el batle d'Esporles i els regidors hi
participem en aquesta investidura municipal, tot retent un record i un homenatge a tota la gent, que
hi és peró que també malauradament ja ha desaparegut, lluitadors i lluitadores que feren possible
que avui, repetesc, estiguem aquí. Fa trenta anys que començarem a deixar enrera una dictadura
ferotge, que havia costat milers de vides, d'exilis, de penúries per a l'esquerra d'aquest país. Fou el
poble qui s'involucrà en la lluita democràtica, i foren les formacions polítiques que s'adscribiren als
principis democràtics els que tiraren endavant el que homes i dones protagonitzaren: "la conquesta
de les institucions democràtiques". Com aquest ajuntament d'Esporles, la veritable casa del poble,
que avui ens acull a tots en un dels grans actes de la democràcia, com és investir als seus
representants de l'autoritat que suposa el designi ciutadà.

I ara anem al contingut de l'acte d'avui.

Senyor Batle: li hem donat el nostre vot de suport perqué volem que surti reforçat i amb una
majoria absoluta en aquesta presa de possessió.

El nostre vot, avui, significa que respectem el vot de la gent d'Esporles, ja que el poble ha
votat, de forma irrebatible, les candidatures progressistes i d'esquerres.

Val a dir que no entrarem a formar part del govern municipal. Ens quedarem a l'oposició, per
tal de fer una oposició digna i constructiva. Serem fidels al programa que vàrem presentar als
ciutadans. Exercirem l'oposició amb dignitat. Peró sàpiga que les línies bàsiques del nostre
programa són irrenunciables. Farem una oposició responsable, vigilant, constructiva, perqué
entenem que aquest és el missatge que s'ha traslladat a la nostre opció política en aquests comicis,
atenent a resultats.

Avui és un dia gran per Esporles. Durant els propers quatre anys, el nou govern de
l'Ajuntament haurà de dur a terme accions concretes i decidides per impulsar polítiques de benestar
per al poble.

El nostre programa:
De promoció cultural
De defensa del patrimoni
De control urbanístic
De compromís per la preservació del medi ambient
De defensa de la nostra llengua i dels nostres signes d'identitat

És irrenunciable per als socialistes d'Esporles.
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Senyor batle: haurà de defensar els interessos col·lectius per damunt dels interessos
particulars, i per a aconseguir-ho necessitarem, entre d'altres coses, reformar l'administració
municipal per tenir un ajuntament propi del segle XXI.

En aquest sentit, cal remodelar l'antiga farmàcia i la fàbrica, on proposarem ubicar la
Biblioteca i l'Arxiu Municipal Històric, dues institucions cabdals per a les infraestructures culturals i
educatives de la nostra vila.

En aquesta legislatura és fonamental prendre, endemés, mesures de tipus urbanística: és
imprescindible posar en marxa les normes subsidiàries municipals, per tal de donar forma
immediata solucions a problemes concrets, de caires urbanístic, que es viuen al poble. Això hauria
de comportar la necessitat de nou sòl per a l'habitatge de promoció pública. Alhora, es fa cada
vegada més urgent disposar de nous espais per aparcaments públics i retirar dels carrers els
vehicles que, massa sovint, obstaculitzen el pas dels vianants.

Volem, senyor batle, un poble net i ben cuidat. Per això cal fer l'esforç pressupostari
possible. Els carrers han de ser més agradables per passejar, i això contribuirà sens dubtes a
estimular les nostres botigues, el nostre petit comerç i, per extensió, la nostra qualitat de vida.

Hem de tenir una especial cura de la neteja diària dels carrers i de reposar amb celeritat els
elements materials que es facin malbé (papereres, fanals, mobiliari urbà, etc.); així com també hem
de tenir un adequat servei de jardineria i de manteniment, per exemple de les voreres per evitar
caigudes provocades per l'abandonament dels espais públics.

En aquesta mateixa perspectiva, hem de millorar la recollida de residus sòlids urbans.
Alhora, també urgeix millorar la recollida selectiva a tot el poble i a Ses Rotgetes, on existeixen
encara deficiències importants.

Volem una corporació compresa amb la igualtat, que escolti els problemes de la gent i faci
de la solució adoptada una preocupació central i una prioritat política.

Aquesta legislatura, senyor batle, ha de ser la de la implantació de la Llei de dependència,
aprovada pel govern socialista. És urgent que els serveis socials municipals facin una campanya
d'informació, per tal d'identificar les persones majors que viuen soles i les famílies que tenen a
càrrec seu gent gran dependent, i discapacitats moderades i severes, nins menors de 3 anys amb
problemes i persones amb discapacitat. Tots aquests col·lectius tenen dret a les prestacions que
concedeix aquest quart pilar de l'Estat del Benestar, i el paper dels ajuntament serà vital.

En aquesta mateixa línia, senyor balte, reivindicam la necessitat de que la Residència de
Gent Gran, ubicada a Ca Ses Monges, sigui una realitat el més aviat possible.

Al mateix temps, el jovent necessitat d'espais dignes per a dur a terme les seves activitats.

És molt necessari adequar nous llocs d'esbarjo, i millorar els existents: això és el que volem
per a casal de joves a Ca Ses Monges i el de la Vilanova, que haurien de millorar els seus
equipaments.

La rehabilitació integral de la Casa del Poble, s'ha d'iniciar de forma igualment resolutiva. No
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Per tot això, avui, senyor batle, ha rebut el nostre vot de suport. Li pregam que escolit tothom
i que sigui respectuós amb l'oposició.

Ja hem vist en aquestes eleccions que el poble no vol majories absolutes. Per tant, vostè,
senyor batle, haurà de conciliar les seves accions de govern amb l'oposició, de manera que
posicionaments inamovibles no seran de rebut. Tindrà la lleialtat del partit socialista en totes
aquelles polítiques que vetllin pels avenços col·lectius, que refermin tot alló que és públic, que és de
tots, amb la capacitat de consens, de diàleg i de comunicacions mútues. Peró em trobarà enfront si
aquestes característiques són arraconades o són negligides.

Som conscients, senyor batle, de les dificultats econòmiques que tenen els ajuntaments en
general. Som conscients dels seus problemes pressupostaris. No cregui que el que hem fet és un
brindis al sol, una carta oberta exigint pel fet de no governar. Precisament la nostra experiència fa
que siguem responsables en les nostres peticions i també responsables per obtenir els recursos
adequats per fer front als reptes que li he dibuixat abans. Sàpiga, senyor batle, que estarem al seu
costat, si ha de menester suports per a accedir a fons de finançament. Que les nostres exigències
no eludeixen, de cap de les maneres, el nostre posicionament seriós per a que arribin a la vila els
recursos peremptoris per poder fer front a totes aquestes mesures de benestar. El nostre
compromís ciutadà ens obliga a n'aixó, sense interessos partidistes.

Esper viure una legislatura tranquil·la, de fets i de treballs que vagin en una direcció que
consolidi el benestar de la nostra ciutadania. Vigilants, li donam un vot de confiança que esperam
vostè retorni amb accions, amb bones accions per a tothom.

Moltes gràcies.

El Sr. Jaume Pou digué que no faria un discurs, si no que només volia deixar clara la seva
postura: que el seu grup faria feina pel poble, que controlaria l'equip de Govern, que no volien posar
entrebancs els seus projectes peró si una oposició dura, clara i honesta durant els quatre anys
donant suporta aquells que entenguessin que no eren bons pel poble i reprovar els que no. Que
estaven oberts per parlar i negociar tot els temes dels que se'ls volgués fer participar.

Tot seguit procedí al repartiment dels escuts, a lliurar als nous regidors els seus.

El Batle, vist que no hi havia més assumptes a tractar, clou la sessió a les dotze hores i
quaranta-cinc minuts de dia setze de juny de dos mil set, de les quals coses, com a Secretària donc
fe.

Paper transcripció acords i resolucions



0400656 I

toVERN DE LES ILLES BALEARS

/

/■' At ù

.M 005 4

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRÎy^
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 3 DE JULIOL DE 2007

Membres assistents:

Miquel Enseñat Riutort
Antonio Asensio Campoy
Josep Maria Ferra Terrasa

Vicenç Vidal Matas
Maria del Carmen Serra Martinez

Ana Maria Salom Soler

Jaume Pou Reynés
Miquel Bernat Bosch
Dolors Nadal Llinàs

Severiano Quevedo Mora

Maria Francisca Ripoll Morell

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

ACTA ANTERIOR.- El Sr. Jaume Pou demanar de modificar l'acta en el següent sentit:
" Jurau El Sr. Vicenç Vidal Matas, si promet per imperatiu legal.. " ha de dir si, promet
per imperatiu legal sense renunciar els drets de l'autodeterminació del nostre poble.
"

Jurau El Sr. Josep Maria Ferra Terrasa, si promet per imperatiu legal.. " ha de dir si,
promet per imperatiu legal sense renunciar els drets de l'autodeterminació del nostre poble.
"Jaume Pou digué que entenguessin que no eren bons " ha de dir que eren bons pel
poble

PERIODICITAT SESSIONS.- La Sra. Secretaria dóna lectura a la següent proposta;

PROPOSTA

D'acord amb allò disposat a l'art. 38 del R.O.F. es proposa al Ple resoldre damunt
el següent punt:

PERIODICITAT SESSIONS
Es proposa que les sessions plenàries ordinàries se celebrin un cop al mes, excepte els
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mesos d'agost i desembre, a les 20,30 hores. El dia serà el darrer
dia fos festa, s'avançarà al dimarts anterior.

Si aquest

Es proposa celebrar Comissió Informativa el dijous anterior al Ple de cada mes, a les 20
hores. Si aquest fos festa, s'avançarà al dimarts.

Es proposa Celebrar La junta de Govern Local tots els dijous a les 19,30 hores, excepte
si aquest dia fos festa.

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.

CREACIÓ I COMPOSICIÓ D'ORGUENS COL·LEGIATS.- La Sra. Secretaria dóna
lectura a la següent proposta:

PROPOSTA

D'acord amb allò disposat a l'art. 38 del R.O.F. es proposa al Ple resoldre damunt
el següent punt:

CREACIÓ I COMPOSICIÓ D'ÓRGANS COL.LEGIATS

A) Comissió Especial de Comptes i d'Economia i Hisenda
Matèries: examen, estudi i informe dels Comptes anuals, pressuposts i ordenances fiscals.
Composició: President: El Batle o Regidor en qui delegui

Vocals: Un regidor del PP.
El Regidor d'Hisenda i Pressuposts Sr. Josep

Maria Ferra Terrasa.
La Sra. Aina maria Salom Soler

B) Comissió Informativa General
Matèries: la resta dels assumptes.

Composició: Pesident: Miquel Ensenyat Riutort o Regidor en qui delegui
Vocals: Tots el Regidors de l'Ajuntament

C) Comissió d'Urbanisme i Projectes Municipals
Composició: President: Miquel Ensenyat Riutort o regidor en qui delegui

Vocals: Sra. M® del Carmen Serra Martinez, regidora
d'Urbanisme i Projectes municipals

1 regidor del PP
La Sra. Aina maria Salom Soler del PSOE

D) Comissió Medi Ambient i Agenda Local 21
Composició: President

Vocals:

E) Junta de Porteveus
Composició:

President:

Batle o Regidor en qui delegui.
Sr. Vicenç Vidal Matas, regidor medi Ambient.
1 regidor del PP
La Sra. Aina Maria Salom Soler.

Batle o regidor en qui delegui.
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Vocals: Portaveu PAS PSM.
Portaveu PP
Portaveu PSOE

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.

NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS
COL·LEGIATS QUE SIGUIN COMPETÈNCIA DEL PLE.- La Sra. Secretaria dóna lectura a la
següent proposta:

PROPOSTA

D'acord amb alló 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:

- El Batle, com suplent la Sra. Aina Salom Soler del grup PSOE
- Un representant del PP, com suplent un altre membre del mateix grup.

B). Consell Escolar del C. P. "Gabriel Comas i Ribas":
- Antoni Asensio Campoy

C). Representant Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació :
- Vicenç Vidal Matas

D) Representant al Consorci:
- Josep Maria Ferra Terrasa

E) Representant Obra Cultural
- Josep Maria Ferra Terrasa

F) Representant Agenda Local 21 :
- Vicenç Vidal Matas

G) Representant a la serra de Tramuntana Paratge Natural:
- Vicenç Vidal Matas

H) Representants al Pla D Esporles:
President: El Batle, suplent regidor d'Hisenda i Pressuposts.
Vocals: Un representant del PP

La Sra. Aina Salom Soler del PSOE.

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.

INDEMNITZACIONS REGIDORS.- La Sra. Secretaria dóna lectura a la següent
proposta:
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D'acord amb l'establert a l'article 13 i següents del ROF, respecte a les retribucions
indemnitzacions que podran percebre els membres d'aquesta corporació, a partir del setze de
juny de 2007, per la present venc a proposar al Ple de l'Ajuntament el següent acord:

1Les indemnitzacions dels càrrecs electes, per assistència efectiva a les sessions dels
òrgans municipals (Ple, Comissions, Tribunals d'oposicions. Patronats municipals...), seran
d'acord amb el següent barem de anual:

Sessions Import Membres Quantitat

Reg. Deleg.Area 12x6 90,00 4
Regidors 12x3 60,00 6

2. Els grups polítics municipals percebran, mitjançant els seus portaveus, les següents
indemnitzacions:

- Grup Polític municipal del P.P. 100,00 5 x 20 x 12 2.400,00 €
- Grup Polític municipal del PAS-PSM 100,00 x 5 x 20 2.400,00 €
Batle contractació amb regim de dedicació exclusiva:
2.703,83 euros/ mes per 14 pagues, més el cost de la seguretat social.

Sotmesa a votació és aprovada amb el següent resultat:

Cinc (5) vots a favor del PAS PSM
Sis (6) abstencions cinc (5) del PP i una (1) del PSOE

La Sra. Aina Maria Salom del PSOE explicar el seu vot dient que entenia que aquests
assumptes entenia que els havia de configurar el Batle.

CONEIXEMENT DE LES RESOLUCÍONS DEL BATLE SOBRE: nomenament de
Tinents de Batle, Membres Junta de Govern, President de les Comissions Informatives,
delegacions d'àrees a regidors.- La Sra. Secretaria donar lectura a les següents:

DECRET DE BATLIA 252 /07

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. 46 i següents del R.O.F. FIE
DESIGNAT Tinents de Batle, tot establint l'ordre de prelació per a substitucions que es relaciona,
els Regidors:

1.- - Josep Ferra Terrassa, Primer Tinent de Batle
- Antoni Asensio Campoy, Segon Tinent de Batle
- M® del Carmen Serra Martinez, Tercer Tinent de Batle

2." Publicar aquesta resolució el BOIB.
3." Notificar aquesta resolució a les persones interessades.
4." Donar compta d'aquest decret al Ple de l'ajuntament.

Esporles a 22 de juny de 2007.

El Batle Davant meu

La Secretaria
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DECRET DE BATLIA 253/07

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 de Govern Local els regidors:

1Josep Ferra Terrassa, Primer Tinent de Batle
- Antoni Asensio Campoy, Segon Tinent de Batle
- M® del Carmen Serra Martinez, Tercer Tinent de Batle

2." Publicar aquesta resolució el BOIB.
3." Notificar aquesta resolució a les persones interessades.
4." Donar compta d'aquest decret al Ple de l'ajuntament.

Esporles a 22 de juny de 2007.

El Batle Davant meu

La Secretaria

DECRET DE BATLIA 254/07

De conformitat amb l'atribució que me confereix els articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril. Reguladora de les Bases del Règim Local, Llei 20/06 de 15 de desembre municipal i de
regim local de les Illes Balears i 46 i 52 del R.O.F., amb la finalitat d'aconseguir una major
eficàcia en la gestió, HE RESOLT realitzar a favor dels regidors que seguidament es relacionen
les delegacions especials que es detallen a continuació:

A favor del Regidor Sr. Antoni Asensio Campoy
1.- Àmbit dels assumptes als quals es refereix la delegació:

Àrea Educació.
Area de Manteniment Vies i Obres
Àrea d'Esports

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

A favor del Regidor Sr. Vicenç Vidal Matas
1.- Àmbit dels assumptes als quals es refereix la delegació:

Àrea de Medi Ambient.
Area de Cooperació al desenvolupament.
Area de Promoció Económica i Turisme
Area de Participació Ciutadana

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

A favor del Regidora Sra. M® del Carmen Serra Martinez
1.- Àmbit dels assumptes als quals es refereix la delegació:
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«5Àrea d'Urbanisme.
Area de Projectes Municipals.

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

A favor de la Regidora Sr. Josep Ferra Terrasa.,
1.- Àmbit dels assumptes als quals es refereix la delegació:

Àrea de Cultura, Festes Populars.
Area de Joventut.
Àrea Serveis Socials, Benestar i Sanitat.
Àrea d'Hisenda i Pressuposts.
Àrea d'Administració Local.

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

2.- Publicar aquesta resolució el BOIB.
3." Notificar aquesta resolució a les persones interessades.
4.- Donar compta d'aquest decret al Ple de l'ajuntament.

Esporles a 22 de juny de 2007.

El Batle Davant meu

De conformitat amb les facultats i atribucions que em confereixen els articles 21.3 i 23 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i 43,44 i 45 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 Règim
Local i Llei 13/1995 de Contractes d'administracions publiques.

2." Atorgar les següents competències:
- instal·lació i obertura d'establiments i activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.
d) llicències urbanístiques, excepte les d'obres menors.
e) aprovació certificacions d'obres.

3." Publicar aquesta resolució el BOIB.
4." Notificar aquesta resolució a les persones interessades.
5.- Donar compta d'aquest decret al Ple de l'ajuntament.

Esporles a 2 de juliol de 2007.

El Batle Davant meu

La Corporació es dona per assabentada.

APROVACIÓ DE DEDICACIONS EXCLUSIVES I/O PARCIALS DEL BATLE O
REGIDORS." La Sra. Secretaria donar lectura ala següent:

La Secretaria

DECRET DE BATLIA 267 /07

La Secretaria

PROPOSTA
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Vist la quantitat de assumptes a atendre pel Batle d'aquesta Corf5oracío per la present
venc a proposar el ple el següent acord:

Contractar el Batle d'aquest ajuntament, mitjançant un contracta laboral en dedicació
exclusiva per un import de 2.703,83 euros/ mes per 14 pagues, més el cost de la seguretat
social.

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

- Sis (6) vots a favor, cinc (5) PAS.PSM i un (1 ) PSOE
Cinc (5) abstencions del PP

VERN DE LES ILLES BALEARS

SOL·LICITUD DEL RÈGIM DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA A LA CONSELLERIA
D'INTERIOR DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS PER LA DEDICACIÓ EXCLUSIVA DEL
BATLE O REGIDOR QUE EL SUBSTITUEIXI.- La Sra, Secretaria dona lectura de la següent :

PROPOSTA

Vist el Decret 63/207, de 27 de maig Regulador del sistema de compensació económica
destinat als ajuntaments i la les entitats locals menors de les Illes balears que abonin als seus
membres electes retribucions per l'exercici dels seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva al
servei de la gestió local, per la present venc a proposar el ple el següent acord:

Sol.licitar de la Conselleria d'Interior una subvenció a fons perdut d'acord amb el Decret
abans esmentat perfer front a la despesa de la contractació amb regim de dedicació exclusiva
del Batle, per un import de:

2.703,83 euros/ mes per 14 pagues, més el cost de la seguretat social.

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

Sis (6) vots a favor, cinc (5) PAS.PSM i un (1) PSOE
- Cinc (5) abstencions del PP

DONAR COMTE CONSTITUCIÓ GRUPS POLITICS.- El Sr. Jaume Pou digué el ple de
la Corporació que no s'havia donat compte de la Constitució del grups politics i que suposaria
una il·legalitat, que s'havia de subsanar.

El Batle digué que en bona voluntat es podia subsanar i ordenar a la Secretari

Que donés lectura els escrits presentats pel grups politics:

GRUP PP

Una vegada constituït l'ajuntament en sessió plenari el passat dissabte dia 15, li
comunico la constitució del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR amb el següents
membres:

Jaume Pou Reynés, Miquel Bernat Bosch, Francisca Ripoll Morell, Severiano
Quevedo Mora, Dolors Nadal Llinàs.
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El portaveu del grup serà el Sr. Miquel Bernat Boschi i com a substitut el Sr. Jaume
Pou Reynés.

També voldria aprofitar l'ocasió per sol·licitar un espai adient a la casa Consistorial per
realitzar l'atenció al ciutadà i les nostres tasques com a grup polític.

GRUP PAS PSM

D'acord amb l'art. 76. 4 de la Llei20/2006 de 15 de desembre,Municipal de regim
Local de les Illes Balears i demés legislació vigent amb la matèria. Per la present venc a
comunicar al President de la corporació la voluntat de tots el sotasignats de formar part del
Grup Polític PAS PSM Entesa Nacionalista.

El Portaveu del grup serà el Sr. Josep Maria Ferra Terrasa i com suplent Antoni
Asensio Campoy.

Miquel Ensenyat RiutorT .Maria del Carme Serra Martinez, Josep Maria Ferra
Terrasa,Vicenç Vidal Matas,Antoni Asensio Campoy.

La Corporació es dona per assabentada.

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

Paper transcripció acords i resolucions



ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 10 DE JULIOL DE 2007

;OVERN DE LES ILLES BALEARS

Membres assistents:

Miquel Enseñat Riutort
Antonio Asensio Campoy
Josep Maria Ferra Terrasa

Vicenç Vidal Matas
Maria del Carmen Serra Martinez

Aina Maria Salom Soler

Jaume Pou Reynés
Miquel Bernat Bosch
Dolors Nadal Llinàs

Severiano Quevedo Mora

Maria Francisca Ripoll Morell

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

primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència del Sr. Batle, Miquel Ensenyat
Riutort, i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a l'encapçalament, a

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

MODIFiCACIÓ ORDENANÇA ESCOLETA.- El Sr. Josep Ferra llegí la següent:

PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC
PEL SERVEI D'ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

1." En compliment de allò disposat a l'art 16 al17 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març pel que s'aprova el Tex Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local, i vists els
informes tècnics i econòmics a que es refereix l'art. 25 del mateix, s'acorda, en caràcter
provisional, l'aplicació del preu públic pel serveis educatiu, de guarderia i de menjador
prestats per l'escoleta municipal d'Esporles i l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la
mateixa, que es la següent:

MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC
PEL SERVEI D'ESCOLA INFANTIL
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De conformitat amb allò previst a l'art. 127 en relació amb l'art. 41), ambdós del RDL

2/2004, de 5 de març de març pel que s'aprova el Tex Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Local, aquest Ajuntament estableix el preu públic pel serveis educatiu, de guarderia
i de menjador prestats per l'Escoleta municipal d'Esporles. Aquest preus estant especificats a
les tarifes contingudes als articles 3r. que es regira per la present Ordenança.

Article 2n.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat per aquesta Ordenança les

persones que es beneficiïn dels serveis als quals fa referència l'article anterior.

Article 3r.- Quantia de les tarifes de cada servei.

A) Per servei Educatiu.
Amb caràcter general, les quotes a pagar mensualment per assistència i estada d'un

infant seran el 35,05 % del salari mínim interprofessional (s.m.i.) mensual fixat en els
pressuposts generals de l'Estat per a cada any.

La renda per càpita de la unitat familiar serà el resultat de dividir la suma de totes les
Bases Liquidables (regular e irregular o be de la casella que s'adapti a aquest concepte) de
tots els membres de la unitat familiar entre el número resultant de la suma del numero de
membres de la unitat familiar i altres persones amb deducció.

s'agafarà com a
el salari mínim

Per a calcular el percentatge de la quota general a aplicar,
referència la declaració de renda de l'any anterior al inici del curs
corresponent a l'any del inici del curs.

En el moment de formalitzar la matricula es presentarà un certificat de l'Agència
Tributaria de la/les declaracions de la renda de la unitat familiar. Aquelles famílies que no
justifiquin els ingressos corresponents a l'exercici econòmic que serveix de criteri per
l'aplicació dels preus se'ls podrà aplicar la quota màxima.

En el supòsit de que la unitat familiar no hagués estat subjecte a la obligació de
declarar, presentarà un certificat negatiu de la renda de cada un dels membres, expedit per
l'Agència Tributaria.

Dins els preus establerts pel servei educatiu no estan inclosos el material necessari
per a festes, sortides i altres despeses que seran aportats directament pels pares.

b) Servei de guarderia:
-1 hora diària durant tot el mes: 21,00 euros.
-1 hora diària: 3,00 euros/hora (fins un màxim de 21,00 euros/hora diària/mes)
Les hores de guarderia es contaran i tributaran separadament les del mati de les de
l'horabaixa.

c) Servei de menjador.
- Tiquet per un dinar: 6,00 euros.
- Tiquet mensual: 110,00 euros. En els casos que un usuari que disposi del servei mensual
de menjador, deixi d'assistir mès de sis dies laborables de forma continuada, se li
descomptaran, a la mensualitat següent, els dies de no assistència.

Article 4t.- Obligació de pagament
Neix des de es moment de la matriculació en ferma a partir del primer dia del curs. Si

la matriculació ès posterior a l'inici del curs l'obligació de pagament neix a partir de la data de
la matriculació.
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Article 5è.- Normes de Gestió
1." L'exacció es considerarà devengada simultàniament a la pré^aeié^el serveis i la

seva liquidació i recaptació es durà a terme per mensualitats avançades per les oficines
municipals en base a les dades que es rebin de l'esmentada escola municipal.

2." El pagament s'efectuarà per mensualitats avançades, a les oficines municipals,
dins els primers cinc dies de cada mes. Així mateix es podrà fer us de la domiciliació bancària
dels pagaments.

3.- Un retard en el pagament de més de dues mensualitats sense motiu que ho
justifiqui significarà la baixa de l'infant al centre. L'ajuntament ha de comunicar amb 15 dies
d'antelació la baixa per escrit.

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 socioeconòmiqes del sol·licitant manifestin una situació no adequada a les
normes o l'us que marquin en cada moment un nivell mínim de subsistència, atenent els
següents criteris:

Renda mensual per càpita Percentatge
de la

quota general
Per assistència i estada d'un infant, que la renda per càpita de la seva
unitat familiar estigui compresa entre el 0,9 i el 1,1 del salari mínim
interprofessional

75%

Per assistència i estada d'un infant, que la renda per càpita de la seva
unitat familiar fins el 0,9 del salari mínim interprofessional 50%

Per circumstàncies excepcionals i previ informe i sol·licitud dels
tècnics dels Serveis Socials Municipals 100 %

DISPOSICIÓ ADDICIONAL." Queda incorporat a la present ordenança alió establert al
capítol tercer "Quotes", des de l'article 13è al 21è, del Reglament de Règim intern de l'Escola
Municipal de l'Ajuntament d'Esporles publicat al BQIB núm. 14 de 27.03.2003.

DISPOSICIÓ FINAL." La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, estant en vigor
fins a la seva modificació o derogació expressa.

2." De conformitat amb alló disposat a l'esmentat art. 17 del esmentat RDL 2/2004, de
5 de març, 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 BQIB el text integra de l'ordenança.

Explicar que s'havia de canviar el preu dei menú de 5 havia de dir 6 euros dia i 110
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Que per les bonificacions havia de ser necessari l'informa de la treballadora social.

En relació el mes de setembre encara que els usuaris no gaudissin del mes sense, si
s'havia de pagar complet.

El Sr. Miquel Bernat digué que volia presentar algunes esmenes, entre elles no
entenia que el tiquet mensual no tingués cap bonificació en relació els que no empraven el
menjador cada dia.

El Sr. Batle per tal desbrinar quina era l'intenció de l'estudi econòmic en aquest sentit,
suspengué el ple a les 20 hores cinquanta minuts, per estudiar el tema.

A les 20 hores cinquanta-set minuts es reprèn el ple.

El Sr. Miquel Bernat continuant amb l'ús de la paraula digué que entenia que l'estudi
econòmic estava malament, encara que digué entenia que l'escoleta sempre seria deficitari,
que era un servei que es donava el municipi, ja que ha diferencia d'una guardaria
l'homologació de l'escoleta exigia una despesa molt superior, de personal etc. Que entendria
un increment raonable del menú del infants, però 6 euros li pareixia excessiu igualment la
pujada de les quotes.

En definitiva que el seu vot seria l'abstenció ja que no hi estaven totalment d'acord i a
més volia presentar les següents esmenes:

1." Que els usuaris paguessin per mensualitats vençudes no avançades com es proposa.

2." Que la bonificació als usuaris la resolgui la comissió executiva del Patronat d'escoles
municipals, previ informe de la treballadora social i no el batle com es proposa.

3." Que els usuaris que només gaudeixen de l'escoleta els matins de 9 a 12,30 (que es quan
s'imparteix el servei educatiu i son els més petits) se'ls hi redueixi la quota per aquest motiu.

La Sra. Aina M. Salom digué que tinent en compta que al estudi econòmic hi havia
unes quantes coses que entenia que no eren clares i que no se li havien aclarides com:

Que el cost real La Sra. Aina M. Salom digué que una vegada revisat l'estudi
econòmic tenia algunes observacions que fer com:

Els menús del infants no estaven calculats correctes.
Les rendes de les famílies no sortien el números.
El servei de menjador els menús no quadrava. Ja que hi havia 2.950 menús
venuts més que comprats x 5 euros menu son 14.750 euros menys d'ingressos.
Per treure el cost per alumne divideix per 90 alumnes i no mes preveu ingressos
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Pel que fa el cost real per alumne no son 375,5 euros mensuaTsi no 422,40 euros.
No es veu inclòs el lloguers dels mòduls.

En definitiva no reflexa el cost real del servei i això podria perjudicar l'ajuntament al
moment de poder optar a la línia de subvencions que te previst el govern establir pel que fa el
servei d'escoletes municipals.

Tampoc queda reflectida cap bonificació en el cas que hi hagi dos germans o més
com usuaris.

També expressar la seva preocupació el voltant de que només ho havia 10 places per
a nadons i si n'hi havia més com es resoldria?

Proposar la següent esmena: que el preu de les quotes fos de 420 euros o un preu
intermedi.

El Sr. Batle respecta dels nadons digué que de moment no hi havia cap problema si
en un futur ni hagués que es ja es resoldria.

El Sr. Josep Ferra digué que pel que feia el preu del menjador que no quedava més
remei ja que entenia que amb el que es pagava fins ara no es podia mantenir el servei. En
relació a que la bonificació la resolgués la comissió executiva i no el Batle i podia estar
d'acord. En quant a que es pagués per mesos vençuts no avançats no hi tenia problema.
Però de disminuir la quota els que només assisteixen a l'escoleta els matins, no podia ser ja
que ocupaven una plaça com un altre.

El Sr. Bernat insistir amb la bonificació dels que només anaven a l'escoleta el matí
dient que eren molts pocs casos.

El Sr. Jaume Pou demanar de que com sempre es votessin les esmenes proposades i
que no havien estat incorporades a l'ordenança.

Es sotmet a votació l'esmena 3® proposada pel grup PP i no queda aprovada ja que el
resultat de la votació fou el següent:

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

Las Sres. Nadal i Ripoll demanaren autorització el Batle per abandonar el Ple i
s'absentaren.

Es sotmet a votació l'esmena proposada pel PSOE que no fou aprovada ja que el
resultat de la votació va ser el següent:
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- Vuit (8) vots en contra PP,PAS PSM
- Un (1 ) vot a favor del PSOE.

Sotmesa a votació l'ordenança amb les esmenes 1® i 2® proposades pel PP, fou
aprovada amb el següent resultat:

- Sis (6) vots a favor del PSOE, PAS PSM.
- Tres (3) vots d'abstenció del PP.

APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST I PLANTILLA 2007.- El Sr. Batle donar lectura a

la següent:

PROPOSTA

Vista la reclamació de la Sra. Margarita Alemany Alorda exposa que fa una esmena a
la totalitat del pressupost de l'any 2006 i demana que siguin redactats de nou, ja que no es
reflecteix els mateixos el dèficit de l'any 2006, que segons els avanços de liquidació es
aproximadament de 750.000 euros, així com plantilla de personal i Patronats.

Vista que no s'ha liquidat el pressupost del 2006, encara que tot fa preveure un
important dèficit, i la situació económica per la que passa aquest ajuntament, es de llei que es
prenguin les mesures oportunes per tal de poder regularitzar la situació. Si bé no es creu que
la mesura mès procedent passi per tornar a redactar de nou els pressuposts per a 2007, tant
per l'altura de l'any que ens troben, que l'ajuntament a funcionat amb el pressupost prorrogat i
moltes partides ja estan casi exhaurides com per que els pressuposts presentats només
reflecteixen els compromisos ja establerts per l'ajuntament, majoritàriament despesa corrent
necessària per funcionar l'ajuntament.

Si es creu que s'ha de procedir a la redacció d'un pla de sanejament financer, en el
que s'adoptin les mesures de gestió, tributaries, financeres y pressupostaries que permetin
pal·liar el dèficit.

Es per la qual cosa que venc a proposar el Ple el següent acord:

1." Resoldre no acceptar l'esmena a la totalitat del pressupost 2007, plantilla de personal i
patronats, presentada per la Sra. Alemany

2.- Aprovar definitivament el pressupost i la plantilla de personal de l'Ajuntament i
Organismes Autònoms per a 2007.

3." Procedir a la seva publicació.

El Sr. Jaume Pou felicitar a la Sra. Alemany pel seguiment del pressupost i haver
aclarit el dèficit. Al mateix temps que increpar a l'equip de govern per la desorganització del
pressupost, dient que una vegada llegit l'informa de la Secretaria Interventora, el seu grup
votaria en contra i entenia que els pressuposts s'havien de redactar de nou, eixugant el dèficit
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ja que de seguir per aquest camí l'únic que es feia era seguir augm^ant el dèfiéit any rere
any. Que per falta de temps no podien dir que no es redactin de nou ell^Tesstí^osts ja que
l'any passat aquests van ser aprovats pel mes d'octubre. Si no es redacten de nou el grup
PP no descarta la possibilitat d'acudir als jutjats.

La Sra. Aina M. Salom digué que era nova a l'ajuntament i no tenia experiència, però
pel que feia a la proposició del PP de anar eixugant el dèficit li pareixia bè, ja que si a una
casa hi ha mès despeses que entrades, no s'eixugarà mai el dèficit i o això o tirar de deute
era el que procedia. Que li sabia greu no poder recapitular la taxa que acabaven d'aprovar,
que era el que pretenia disminuir dèficit. Que el que s'havia de fer era un esforç per anar
pal·liant el dèficit.

El Sr. Jaume Pou digué que el pressupost del 2005 arrastrava un deute que venia
d'anys anteriors, que podia ser menys, que sense fer les incorporacions previstes quedava un
superàvit de 30.000 euros .

El Sr. Batle digué que no hi estava d'acord amb les paraules del Sr. Pou ja que es van
haver de fer reconeixements extrajudicials de crèdit que augmentaren el dèficit etc. Però el
que s'havia de tenir era una visió constructiva, s'havia de ser conscient de que hi havia un
problema i s'havia de donar una solució, i demanar un vot de confiança per l'equip de govern i
la seva voluntat de solucionar-ho.

El Sr. Pou digué que les paraules eren molt boniques però només eren paraules. Que
actualment hi havia els mateixos ingressos i mès despeses. Que la situació s'havia d'arreglar
ja.

La Sra. Aina M. Salom diè que si hi havia aquest dubtes en qui era el que havia
ocasionat el deute, que el que procedia era fer una auditoria.

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb el següent resultat:

- Sis (6) vots a favor del PAS PSM PSOE.
- Tres (3) en contra del PP.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-dues hores trenta cinc
minuts, el Sr. Batle aixeca la sessió, i per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la Secretària en
donc fe, i amb el seu Vist-i-Plau estenc la present Acta al lloc i la data assenyalats a
l'encapçalament.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 26 DE JULIOL DE 2007

^ ^ ^ .(i,

Membres assistents:

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

Aina Maria Salom Soler

Jaume Pou Reynés
Miquel Bernat Bosch
Dolors Nadal Llinàs

Severiano Quevedo Mora

Maria Francisca Ripoll Morell
Membres que excusen la se absència
Vicenç Vidal Matas

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

l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió extraordinària i en ella tractar els assumptes
inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a 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 les sessions extra ordinària de dia 3 de juliol de
2007 i 10 de juliol de 2007.

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

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

Govern de les Illes Balears Reg. Entrada 1919/07, informe inspecció abastiment d'aigua.
Consell Insular de Mallorca Reg. Entrada 1927/07, Concessió subvenció Equipaments
Fires i Mercats.
Institut nacional Estadística Reg. Entrada 1941/07, informe baixes Padró.
Ministeri de Treball i assumptes Socials Reg. Entrada 1944/07, usuaris teleasistencia.
Govern Illes Balears Reg. Entrada 1969/07, Conveni col·laboració eficiència energètica.
Ministeri de Justícia Reg. Entrada 1989/07, requeriment expedient Nadal Roca.
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Conselleria Medi Ambient Reg. Entrada 1990/07, entrades^^mals.crecuperadó faunasilvestre.
Conselleria Turisme Reg. Entrada 2008/07, nomenament vocals junta rectora pla D.
Conselleria Presidència Reg. Entrada 2019, concessió subvenció informació Jove.
FEMP Reg. Entrada 2025/07, Treball en benefici comunitat.
Ministeri Administracions públiques Reg. Entrada 2028/07, dades Batle.
Ministeri d'economia i Hisenda Reg. Entrada 2029/07, Congres Cooperació Cadastral.
Institut Nacional Estadística Reg. Entrada 2030/07, Certificats extrangers.
IBERAUDIT Auditores, Reg. Entrada 2038/07, Pla D.
Conselleria de Presidència Reg. Entrada 2068/07, Subvenció manteniment Centre de
Dia.
Servei d'ocupació Govern Illes Balears Reg. Entrada 2070/07, denegació subvenció
promoció socioeconómica.
Consell Insular de Mallorca Reg. Entrada 2088/07, documentació inspecció centre de
Dia.

Col·legi Apotecaris Reg. Entrada2091/07 Analítica Pla d'es Murtera.

DECRETS DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batlia haguts des
de l'últim Ple.

PERSONAR-SE EL PROCEDIMENT ORDINARI 76/2007.-
Carmen Serra donar lectura a la següent:

PROPOSTA

La Sra. Maria del

Donada la necessitat de compareixe davant el jutjat de lo contenciós administratiu per
atendre al judici 76/2007, el dia 16 de juliol de 2007 es prengué la següent Resolució, que es
porta a ple per la seva ratificació:

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 302/07

Vist l'escrit dirigit aquest ajuntament pel Jutjat de lo Contenciós administratiu n° 2 de
Palma de Mallorca, núm. d'identificació únic: 07040 3 0000673/2007, procediment ordinari
76/2007 2, interposant recurs contenciós administratiu contra l'acord de la Junta de Govern
Local de l'ajuntament d'Esporles de dia 26 d'abril de 2007.Pel present venc a proposar el ple
el següent acord:

- Aprovar que en relació a l'actuació judicial esmentada que es compareix-hi davant el
Jutjat.
Conferir poder generals per a plets a favor:

PROCURADORS DELS TRIBUNALS

A Palma de Mallorca

Sra. Beatriz Ferrer Mercadal

Sr. Francesc Barceló Obrador

Sr. Antonio Colom Ferrà
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De Madrid

Sra. Beatriz Sanchez Vera

Sra. Magdalena Ruiz Luna Gonzalez
Sra. Maria Eugenia Carmona Alonso

LLETRATS

De l'il lustre Col·legi d'Advocats de Balears:
Sr. Agustí Cervero Sanchez-Capllla
Sr. Carle Ignasi Tarancón i Torres
Sra. Maria del Mar Mellà Ros

Que es dugui al pròxim Ple per a la seva ratificació.

Esporles a 16 de juliol de 2007.

El Sr. Jaume Pou digué que com era possible que la UA d'aquesta zona no s'obligués a
executar ja ?, que no es podia perjudicar els propietaris, que sl no estaven d'acord amb les
NNSS que es canvia-se'n o es prenguessin les mesures oportunes, peró el que no podia ser
era la Inseguretat jurídica.

Sotmès a votació s'aprova la proposta amb el següent resultat:
Cinc (5) vots a favor del PAS PSM, PSOE
Cinc (5) abstencions del PP.

La Sra. Dolores Nadal s'absenta del plenari.

DEVOLUCIÓ FIANÇA INVERSIONES URBANAS MALLORQUINAS S.L..- La Sra.
Maria del Carmen Serra donar lectura ala següent:

D'acord amb l'establert a l'article 44 del R.D. leg. 2/2000 de 16 de juny, pel que
s'aprova el texte refós de la llei de contractes de les Administracions Públicas, I una vegada
acabat el contracte d'obres de "Columbaris I reformes en el Cementen d'Esporles", vist
l'Informa de l'arquitecte I que ha transcorregut el termini de garantia establert I s'ha complit
satisfactòriament el contracte, pel present venc a proposar alj'orga de contractació:

- Resoldre la devolució de la fiança dipositada per Inversiones Urbanas Mallorquínas
S.L. per l'obra esmentat per un Import de (3.593,24 €) tres mil cinc-cents noranta tres euros
amb vint-l-quatre cèntims .

Sotmès a votació es aprovada per unanimitat.
Entre la Sra. Dolors Nadal.
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BAIXES I DEVOLUCIONS." EL Sr. Josep M. Ferra donar lectura a la següent:

PROPOSTA

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

REFERENCIA CONTRIBUYENT PADRO/IMPOST IMPORT MOTIU
DEVOLUCIÓ

Forteza Fustre
Antonia

Pres d'aigua 244,91 Duplicitat

6705/06 Oliver Roca

Miguel
Aigua 178,50 Fuita

948/06 Da Silva
Leonardo

IVTM 25,56 Desballesta¬
ment

1592/06 Kaczmarski
Zbigniew

IVTM 89 Baixa temporal

6821/06 Quesada
Martinez Alfonso

Aigua 424,05 Fuita

8095206 Montell Penades
Minervino

IBI 151,28 Ingrés indegut

Garu Grascoeur
Mateo Ivan

IBI 64,12 Ingrés indegut

Linares Asto
Maria Catalina

IVTM 828,13 Ingrés indegut

PROPOSTA DE DEVOLUCIO IMPORT REBUTS

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

REFERENCIA CONTRIBUYENT PADRÓ/
IMPOST

IMPORT MOTIU

0671991505 Alberti
Salamanca M.

Musica 22 Baixa
novem/2007

Sotmès a votació son aprovades per unanimitat.

ORDENANÇA D'ACTIVITATS FORMATIVES.- El Sr. Josep M. Ferrà donar lectura a la
següent :

PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC
PELS SERVEIS DE CURSOS IACTIVTATS FORMATIVES
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1.- En compliment de allò disposat a l'art 16 i 17 del Real decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març pel que s'aprova el Tex Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local, i vists els
informes tècnics-econòmics a que es refereix l'art. 25 del mateix, s'acorda, en caràcter
provisional, l'aplicació del Preu Públic pels Serveis de Cursos i Activitats Formatives i
l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la mateixa que es la següent:

MODIFICACIÓ
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PELS SERVEIS DE CURSOS I

ACTIVITATS FIORMATIVES

Article 1r.- Fonament i naturalesa.

D'acord amb allò establert als articles 133.2 i 142 deia Constitució i per l'art. 106 de la
llei 7/1985, de 2 d'abril de bases de Regim Local i a l'art. 127 en relació amb l'art. 41) amb dos
del RDL 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Tex Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aquet ajuntament estableix el preu públic pels Serveis de Cursos i Activitats
Formatives, que es regeix per aquesta ordenança fiscal i les normes de la qual s'atenen al que
disposa l'article 41 i següents de l'esmentat RDL. 2/2004, de 5 de març.

Article 2n.- Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial dels serveis educatius
que s'especifiquen els annexes.

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. 43 del RDL 2/2004, de 5 de març, estan
obligats el pagament dels preus públics els que es beneficiïn dels serveis o activitats per les
qual s'hagin de satisfer aquests. I que gaudeixin, utilitzin i aprofitin especialment el servei DE
CURSOS I D'ACTIVITATS FORMATIVES en benefici propi.

Article 4r.- Quantia

La quantia del preu públic en aquesta Ordenança serà la fixada en les tarifes
contingudes als annexes.

Article 5è.- Normes de Gestió

1." L'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 i demes centres
d'activitats formatives.
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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, - '

3." Els alumnes que causin baixa als ensenyaments contemplats en aquesta ordenança
l'han de comunicar per escrit a les oficines municipals, i essent el efectes els següents:

a) Les baixes causaran efecte per trimestre.
b) Els alumnes que causin baixa durant el primer trimestre, de ri d'octubre al 31

de desembre, la baixa causarà efecte a partir del mes de gener.
c) Els alumnes que causin baixa durant el segon trimestre, de l'I de gener al 31

de març, la baixa causarà efecte a partir del mes d'abril.
d) Els alumnes que causin baixa durant el tercer trimestre, de l'I d'abril al 30 de

juny, hauran de pagar el trimestre complet.

Malgrat la norma anterior, si la baixa es pot justificar degudament per motius
excepcionals, previ informe favorable de la direcció de l'escola i si així ho accepta la Comissió
Executiva del Patronat d'Escoles Municipals, l'alumne/a deixaria de pagar els terminis
corresponents des de la data de la comunicació.

4. - La matrícula a l'Escola Municipal de Música i Dansa i altres Centres d'activitats
formatives,es devenga en el moment de formalitzar la inscripció de cada curs escolar. L'import
de la matrícula no es retornarà en cap cas.

I
5. - En cap cas s'admetrà la formalització de la matrícula d'un alumne/a amb imports

pendents de pagament, per qualsevol concepte, de cursos acadèmics anteriors.

6. - Els alumnes que sol·licitin la cessió d'un instrument, hauran de fer un dipòsit a mode
de fiança, fixada a la taxa que figura als annexes d'aquesta ordenança. Aquesta fiança li serà
retornada quan deixi d'emprar l'instrument.

Article 6è.- Exempcions.

1. - A instància de part i en tot cas, previ informe tècnic favorable dels serveis socials
municipals, la Comissió Executiva del Patronat d'Escoles pot atorgar l'exempdó 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.

2. - Estaran exempts de pagar la matrícula els alumnes que durant el curs hagin tingut
una col·laboració amb l'escola o l'ajuntament, previ informe del director de l'escola. La Comissió
Executiva del Patronat d'Escoles Municipals ho decidirà.

Article 7è.- Bonificacions.

A instància de part es faran bonificacions de fins al 15% de les quotes a les famílies
nombroses, o bè, si a una família hi ha dos o més 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.

i
\
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ANNEX I TARIFES CURSOS ESCOLA DE MÚSICA i DANSA
- Coral 20 €/mes
- Dansa 30 €/mes
- Llenguatge musical 22 €/mes
- Llenguatge musical adults 17 €/mes
- Instrument (45 minuts setmana)

infants 40 €/mes
estudiants menors de 25 anys 40 €/mes
la resta 50 €/mes

- Músic (4, 5 i 6 anys) 20 €/mes
- Harmonia 50 €/mes
- Informàtica musical 50 €/mes
- Orquestra de percussió 20 €/mes
- Altres especialitats nivell elemental. 20 €/mes
- Altres especialitats nivell mitjà 30 €/mes
- Altres especialitat nivell superior.... 40 €/mes
- Altres iniciacions 30 €/mes
- Tècnica vocal classe individual

infants 40 €/mes
estudiants menors de 25 anys 40 €/mes
la resta 50 €//mes

- Tècnica vocal classe col·lectiva 25 €/mes
-1 r i 2n curs Grau Elemental 60 €/mes
- 3t i 4t curs Grau Elemental 75 €/mes

Música tradicional (individual)
1 infants 40 €/mes

estudiants menors de 25 anys 40 €/mes
la resta 50 €//mes

Música tradicional (col·lectiva) 25 €/mes
- Matrícula 25 euros
- Nous alumnes 30 euros

Cessió d'un instrument musical 90 euros a mode de fiança.

Les classes d'instruments són de 45 minuts individuals o d'1 hora dos alumnes.

Els alumnes d'ensenyament reglat i de grau mitjà faran les classes d'instrument d'una
hora.

Les classes col·lectives comptaran amb un mínim de cinc (5) alumnes.

pVERN DE LES ILLES BALEARS

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 25.00 euros

10 1 15.00 euros

15 1 10.00 euros

Matrícula 30,00 euros
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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.

2." De conformitat amb allò disposat a l'esmentat art. 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
març, el present acord provisional, s'exposarà el públic pel termini de trenta dies, a fl 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. Miguel Bernat digué que vista la pujada de quotes dels darrers plens en dos
temes tan importants pel poble, es absurd haver de pujar de cop aquestes quantitats
d'aproximadament el 50% , seria més adient puja anual proporcionada. Que aquesta puja es
culpa del déficit, que aquí es demostra la mala gestió, lo normal seria parlar d'una puja de un
10% o 15%, no del que estem parlant.

Així i tot pel que fa a les quotes ens abstindrem, però no serà així respecte del
reglament, ja que no estem d'acord en qui ha de valorar, no te cap sentit, per tant demanem
de retirar el punt n° 2 de l'art. 6, pensem que s'ha de tenir en compta l'usuari i s'ha de definir
més ja que tal com es presentar pot induir a confusió i proposem de llevar el següent:
Art. 5 punt 3. i art. 6 punt 2.

El Sr. Batle li respongué que pel que feia el pagament trimestral el director de l'escola
de musica, havia insistit molt en que fos així ja que es necessari aconseguir més serietat i
que fos més per motius excepcionals, també van ser els tècnics qui ho havien afeixi't, per
aconseguir més responsabilitat els pares.

El Sr. Bernat digué que quan va bé aportem les opinions dels tècnics, peró, que en
definitiva els responsables eren els politics.

La Sra. Aina Salom digué que s'estrenava en el càrrec i que era la segona vegada que
pujaven les quotes, pel que podia entendre, era necessari fer-ho, ja que el serveis eren
deficitaris. Si abans no s'havien pujat les quotes paulatinament, no quedava més remei que
fer-ho tot en una vegada. Que era prioritari sanejar els comptes i era responsabilitat de tots
els grups que havien tingut la gestió, haver permès que els serveis anessin gastant més
sense pujar les quotes.

El Sr. Miquel Bernat digué que la normativa s'havia modificat dia 6 d'agost de 2006.

Sotmesa a votació la proposta llevant a l'art. 6, punt 2 llevar "ajuntament".
El resultat es el següent:

- Cinc (5) vots a favor del PSQE PAS PSM.
- Cinc (5) vots en contra del PP

Sotmesa novament a votació es aprovada amb el vot de qualitat del Sr. Batle, ja que el
resultat fou el següent:

Cinc (5) vots a favor del PSQE PAS PSM.
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Cinc (5) vots en contra del PP

MOCIO PP AUTOBUS ALUMNES DE BATXILLERAT.- El Sra. Dolors Nadal donar lectura a

la següent:

Vist que els alumnes de batxillerat s'aprofitaven del servei d'autobús d'ESO degut a la
inexistència de línies de transport públic d'acord amb el seu horari escolar, fent difícil compaginar
els estudis de batxillerat amb el fet de viure al nostre poble.

Vista l'eliminació del servei de bus d'ESO, després de la implantació de tots els cursos
d'aquesta ensenyança a l'Institut d'Esporles, degut a queja no era necessari.

Per tot I'exposa't, el grup municipal del Partit Popular, a l'ajuntament d'Esporles,
proposem al Ple que adopti el següent:

Que l'ajuntament d'Esporles creï un servei de transport escolar per tots aquells alumnes
de batxillerat, subvencionant el 50% del seu cost.

La Sra. Aina M. Salom digué que li pareixia be la proposta peró que hi volia fer la següent
esmena:

Afeixin un segon punt a l'acord de demanar a la Conselleria d'Educació i Cultura, una
ajuda per finançar aquest servei.

El grup popular si mostrar d'acord sempre que en cas de que la Conselleria no ho
subvenciones, l'ajuntament se'n fes càrrec del 50% del cost abans esmentat.

La Sra. Aina Salom digué que es reiterava amb el que havia dit a la comissió informativa,
que les coses s'havien de reposar, demanà s'hi havia algun estudi fet dels possibles usuaris, del
cost etc. I quins col·lectius podien aprofitar el transport, formació professional o altres estudiants.

També s'hauria de mirar si es podria demanar alguna ajuda al Govern Balear o a
qualque altre institució, mirar de coordinar d'alguna manera amb el bus de línia etc.

El Sr. Batle digué que coincidia amb la visió de la Sra. Salom, que era mal de valorar
sense tenir cap estudi fet, si eren compatibles els horaris dels distints centres o si podien entrar
amb una competència deslleial etc.

El Sr. Bernat digué que hi estava d'acord, peró que el problema, era que hi havia molt
poc temps per fer estudis, ja que el problema ja el tenien damunt, el mes de setembre i se li
havia de donar una solució.

Sotmès a votació la present Moció amb la següent esmena:

PROPOSTA

MOCIO PP AUTOBUS ALUMNES DE BATXILLERAT
Que presenta al Ple de l'ajuntament d'Esporles, el grup municipal del Partit Popular

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

ACORD
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"Que rajuntament estudiï les demandes de transport escolar dels alumnes dè'batxillerat,
de grau mitjà , de superior de formació professional residents a Esporles, ja sigui amb la
modificació dels horaris dels autobusos regulars de transport públic i/o amb la creació d'un servei
de bus escolar subvencionat."

s'aprova per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES

EL Sr. Miquel Bernat demanar:
- Al respecta de les queixes del manteniment de la piscina municipal, que tenia entès que

s'havien desprès algunes rajoles etc., si s'havien pres mesures?.
En el Vial central de Ses Rotgetes, que hi havia un solar que tenia llicencia per part de
l'ajuntament i era on es venien celebrant les festes de Ses Rotgetes. Demanar s'havia fet
cap tipus d'actuació per resoldre el tema.

El Sr. Batle respongué que no tenia coneixement de cap queixa al voltant de la piscina,
peró que el regidor dema prendria les mesures oportunes.

Respecta del tancament del solar segons l'informa tècnic es podia fer. I que si no hi havia
espai per fer festes s'hauria de cercar.

El Sr. Pou demanar si s'havia demostrat que aquells terrenos no eren propietat de
l'ajuntament.

Se li contestar que la regidora aclariria el tema.

La Sr. Alna Salom digué que el Vial Central , entre el 8 i el 9 hi havia diferents punts
negres, i demanar de posar-hi un mirall.

El Sr. Batle respongué que ho diria al cap de Policia Local que emetés un informe el
respecta.

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

Esporles, 26 dfe juliol de 2007.
El batle, / La secretària
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 30 D'AGOST DE 2007

Membres assistents:

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

Jaume Pou Reynés
Miquel Bernat Bosch
Severiano Quevedo Mora

Maria Francisca Ripoll Morell
Vicenç Vidal Matas

Membres que excusen la se absència
Dolors Nadal Llinàs

Aina Maria Salom Soler

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

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

SUBVENCIÓ ADQUISÍCIÓ CASA DES POBLE.- El Sr. Batle dona lectura a la següent:

PROPOSTA

ANTECEDENTS-

Quan ens referim a la vida sociocultural d'una comunitat no podem obviar els
diferents elements que la configuren, les persones, la realitat, la cultura, i els espais. En
aquest cas la Casa del Poble d'Esporles ha configurat durant molts d'anys l'estructura física
de la participació al municipi, albergant nombroses activitats amb un gran ventall de
tipologies, des d'activitats musicals, teatrals, escèniques i lúdiques, a activitats centrades en
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l'educació no formal, des de tallers i cursos a activitats formatives,

Memòria viva de la història més recent del municipi, la Casa del Poble s'ha mantingut
com a símbol de l'evoluciò del municipi, i s'ha mantingut sempre fidel a les finalitats per les
quals va ser construïda l'any 1930, servir al poble com a espai de creativitat, formació i
promoció cultural i ser un punt de trobada per a tots els veïns del municipi.

El mal estat de la Casa del Poble ha tingut per conseqüència la paralització temporal
de moltes activitats que es realitzaven entre les seves parets. La manca d'espais públics per
suplir aquesta mancança s'ha fet notar i és urgent la recuperació i adequació d'aquest
immoble per tal de reiniciar l'activitat que l'ha caracteritzat sempre i que és símbol de la vida
d'Esporles.

Des de gairebé l'entrada de la democràcia, els diferents consistoris que han regit
l'Ajuntament d'Esporles han treballat de manera intensa per recuperar aquest espai, tot
intentant aconseguir la titularitat municipal i d'aquesta manera poder fer les inversions
necessàries que haurien frenat la seva degradació.

Amb la cessió definitiva de la Casa del Poble a l'Institut de Crédit Oficial i amb el
compromís del Ministeri de Vivenda del Govern d'Espanya de destinar la quantitat de
2.057.000, 16 dels seus pressuposts a la seva reforma, s'obri l'oportunitat històrica de
recuperar l'edifici i d'aquesta manera fer front a la greu problemàtica de manca d'espais per a
la formació de les persones i la promoció de la Cultura.

Per tot això venc a proposar al Ple que adopti el següent

- ACORD-

- L'ajuntament d'Esporles acorda sol·licitar una ajuda a la Conselleria de Comerç, Industria i
Energia, amb base a les possibilitats que el projecte "ADQUISICIÓ CASA DES POBLE" sigui
cofinançât pel FEDER en el marc de l'Objectiu 2 de Balears, període 2000-2006 i
concretament dintre de la Mesura 5.9 Centres de Formació Professional i agencia de
desenvolupament local en el marc de DOCUP de Balears a la zona d'intervenció permanent,
s'acorda sol·licitar la corresponent ajuda del cost subvencionable del projecte per un import
de 479.868,30 €, ( 50% Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 50% Fons Europeus)

Pressupost: Preu adquisició: 448.560,00 €
es Notarials i de Registre: 3.471,48 €
Tresoreria: 27.836,82 €

Total: 479.868,30 €

- Així mateix acorda destinar l'edifici a ús públic i amb la finalitat de conservar i divulgar el
patrimoni històric, artístic i cultural per un període no inferior a 50 anys.

- Acorda complir la normativa nacional i europea, especialment en matèria de contractació,
informació i publicitat.

El Sr. Miquel Bernat digué que com no podia ser d'altre manera el grup popular
recolzava l'adquisició de la Casa des Poble, encarà que les circumstancies d'aquesta
adquisició no pareixen les més correctes, però si aquesta es l'única solució benvinguda sigui.
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El tema que realment ens preocupa d'aprovar aquest ^èorck-^ óol-iícitud de
subvenció, es complir els requisits. Ja que la Casa del Potile no te Ikaé^fegófia de BIG,
requisit que s'ha de complir per sol·licitar aquesta subvenció, i el que és més greu es que els
tràmits per aconseguir tal catalogació no son ni molt manco senzills ni breus.

Voldríem fer una reflexió, ja que si demanem la subvenció, al no complir les bases de
la mateixa, podríem incorri en responsabilitats.

El nostre vot seria encentra només per aquest motiu , però serà l'abstenció per
l'importancia del tema.

El Sr. Batle li respongué queja s'havia comentat en la Conselleria de Comerç i aquest
no era un inconvenient.

Sotmesa a votació i es aprovada amb el següent resultat:
- Cinc (5) vots a favor del PAS PSM

Quatre (4) abstencions del PP.

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

Esporles,30 d'agpst de 2007.
El batle. La secretària
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subvenció, es complir els requisits. Ja que la Casa del Poble no te
requisit que s'ha de complir per sol·licitar aquesta subvenció, i el que és més greu es que els
tràmits per aconseguir tal catalogació no son ni molt manco senzills ni breus.

Voldríem fer una reflexió, ja que si demanem la subvenció, al no complir les bases de
la mateixa, podríem incorri en responsabilitats.
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