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

El present llibre d'Actes consta de noranta-tres fols
útils enquadernats, numerats des del 0449493 al
0449585, legalitzats cada un d'ells amb la rúbrica del
President i el segell de la Corporació.

Esporles, 31 de desembre de 2011
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2011

VOLUM I

DILIGÈNCIA D'OBERTURA:
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE LAJUNTAMENT
EL DIA 24 DE FEBRER DE 2011

Membres assistents:
Sr. Miguel Ensenyat Riutort
Sr. Josep Maria Ferra Terrasa
Sr. Dolors Nadal Llinàs
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Antonio Asensio Campoy
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Maria Francisca Ripoll Morell

Membres que excusen la seva assistència:
Sr. Aina Maria Salom Soler
Sr. Severiano Quevedo Mora
Sr. Gaspar Sabater Nicolau
Sr. Vicenç Vidal Matas

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores del
dia vint-i-quatre de febrer de 2011, 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, Miguel
Ensenyat Riutort, i amb l'assistència dels senyors regidors que es relacionen a
l'encapçalament, amb l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella tractar els assumptes
inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretari la Sra.
Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- El Sr. President pregunta si qualque membre de la Corporació ha de fer
qualque observació a l'acta de la sessió extraordinària de 21 de desembre de 2010.

No es presenta cap observació, i sotmesa a votació es aprovada per unanimitat.

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de correspondència, es
dóna compte de la correspondència haguda des de l'últim ple, registre d'entrada del núm.
5315 al 715. Així com de les disposicions oficials.

DECRETS DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batllia haguts des de
l'últim Ple del núm. 596/10 al 125/11.

Ratificar el següents decrets:
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RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 241 /10

Vista la certificació núm. 4 de l'obra "CENTRE ESPORTIU I AMPLIACIÓ DE
L'ESCOLETA MUNICIPAL", obra inclosa dins el POS PLURIANUAL 2009-2014, presentada
per l'empresa CONSTRUCCIONES GOMEZ QUINTERO S.A., constructora d'obres, pel
present venc a resoldre:

Aprovar la certificació núm. 4 per un import de (108.664,69 €) cent vuit mil
sis-cents seixanta-quatre euros amb seixanta-nou cèntims.

Ratificar la present resolució en el proper ple.

Esporles, 16 de juny de 2010.

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 499/10

Vista la certificació núm. 6 i 7 de l'obra "CENTRE ESPORTIU I AMPLIACIÓ DE
L'ESCOLETA MUNICIPAL", obra inclosa dins el POS PLURIANUAL 2009-2014, presentada
per l'empresa CONSTRUCCIONES GOMEZ QUINTERO S.A., constructora d'obres, pel
present venc a resoldre:

Aprovar la certificació núm. 6 per un import de (81.954,66 €) vuitanta-un mil
nou-cents cinquanta-quatre euros amb seixanta-sis cèntims.

Aprovar la certificació núm. 7 per un import de (217.668,13 €) dos-cents
desset mil sis-cents seixanta-vuit euros amb tretze cèntims.

Ratificar la present resolució en el proper ple.

Esporles, 27 d'octubre de 2010.

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 24/11

Vista la certificació núm. 9 de l'obra "CENTRE ESPORTIU I AMPLIACIÓ DE
L'ESCOLETA MUNICIPAL", obra inclosa dins el POS PLURIANUAL 2009-2014, presentada
per l'empresa CONSTRUCCIONES GOMEZ QUINTERO S.A., constructora d'obres, pel
present venc a resoldre:

Aprovar la certificació núm. 9 per un import de (9.575,20 €) nou mil cinc-
cents setanta-cinc euros amb vint cèntims.

Ratificar la present resolució en el proper ple.

Esporles, 13 de gener de 2011.
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RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 34/11

Vista la certificació núm. 10 de l'obra "CENTRE ESPORTIU I AMPLIACIÓ DE
L'ESCOLETA MUNICIPAL", obra inclosa dins el POS PLURIANUAL 2009-2014, presentada
per l'empresa CONSTRUCCIONES GOMEZ QUINTERO S.A., constructora d'obres, pel
present venc a resoldre;

Aprovar la certificació núm. 10 per un import de (73.333,83 €) setanta-tres
mil tres-cents trenta-tres euros amb vuitanta-tres cèntims.

Ratificar la present resolució en el proper ple.

Esporles, 18 de gener de 2011.

Sotmesa a votació la ratificació dels anteriors decrets son aprovats amb el següent
resultat:

Quatre (4) vots a favor del PAS PSM.
Tres (3) abstencions del PP.

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 83/2011

Vist el pressupost prorrogat de 2009, per la present RESOLC:

- Aprovar la Plantilla de Personal 2011

D'acord amb alló 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

A) Escala habilit.caràcter nacional
SECRETARI-NTERVENTOR 1 Al 24 - 1 -

B) Escala d'Administració General

a)TÈCNIC ADMO. GENERAL 1 A2 22 - 1 -

b)Subescala Administrativa
ADMINISTRATIU 1 Cl 21 - 1 -

ADMINISTRATIU 1 Cl 17 - 1 -

ADMINISTRATIU 1 Cl 14 - 1 -
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C) Escala d'Administració Especial

a)Subescala Serveis Especials

b) Clase Policia Local
OFICIAL EN CAP 1 Cl 14 1 - 1

POLICIA LOCAL. 1 Cl 14 - 1 -

Aux. POLICIA LOCAL(extingir).. 1 C2 11 - 1 -

Policia Local 3 Cl 11 1 2 1

Policia Local Turístic 1 Cl 11 - 1 -

2. PERSONAL LABORAL

CAPATAS 2 - - - 2 -

OFICIAL 1era 4 - - - 4 -

OFICIAL 1era Serv. Tècnics 1 - - - 1 -

PEO 2 - - - 2 -

CONSERGE-OFICIAL V 1 - - - 1 -

NETEJADORES (36 h/set) 1 - - - 1 -

NETEJADORA (30 h/set) 2 - - 1 1 1

NETEJADORA (37.5 h/set) 2 - - - 2 -

GOVERNANTA 1 - - - 1 -

ADMINISTRATIU 1 - - - 1 -

AUXILIAR ADMINISTRATIU 2 - - 1 1 1

AUX. ADM.Dispen.Mèdic (18h/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 -

COORDINADOR CULTURAL 1 - - - 1 -

ARQUITECTE (11 h/set) 1 - - 1 - -

PERSONAL ADL 1 - - - 1 1

3.- PERSONAL EVENTUAL

ASSESSORS 8 - - - 8 -

BATLE 1 - - - 1 -
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Ratificar el present decret en el primer Ple que es celebri.

Esporles, 11 de febrer de 2011

El Sr. Miguel Bernat digué que no era habitual que s'aprovés la plantilla fora de
l'aprovació del pressupost, que aquest cas no es més que fruit de no haver aprovat el
pressupost, una demostració més de la falta de previsió de l'equip de govern, no votarem en
contra per que l'ajuntament ha de funcionà.

El Sr. Batle digué que la proposta de pressupost s'havia presentat i que no s'havia
aprovat. Que esperaven que vingués el tècnic del consell Insular per tancar el 2010 i que
esperava poder presentar aviat el pressupost del 2011.

Sotmesa a votació la ratificació es aprovada per;

Quatre (4) vots a favor del PAS PSM.
Tres (3) abstencions del PP.

DECRET DE BATLIA 635/10

TRANSFERENCIA DE CREDITS 2/2010

Per tal de realitzar despeses que no poden demorar-se fins al proper exercici,
i no essent ampliable el crédit consignat al pressupost de la Corporació d'acord amb l'art.
179 i següents del R.D. legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la
llei reguladora de les Hisendes Local, resolc:

1 .-Aprovar el següent suplement de transferència de crèdit:

Partides amb augment de crèdit:

75-46701 Aportació Consorci Pla D 6.699,50 €
75-76700 Aportació Consorci Pla D 88.584,43 €

Total 95.283,33 €

FINANÇAMENT:
Partides amb baixa de crèdit:

0-31000 Interessos 48.248,22 €
0-91100 Amortitzacions 18.312,54 €
44-22101 Aigua 28.722,57 €

Total 95.283,33 €
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2." Publicar-ho al BOIB durant 15 dies hàbils.

3." En cas de que no es presentin reclamacions durant el termini esmentat es
consideraran definitivament aprovats d'acord amb allò establert a l'article 169 del
R.D.L 2/2004.

4." Ratificar l'aprovació al proper Ple que es celebri.

Esporles, 30 de Desembre de 2.010.
El Sr. Miguel Bernat digué bàsicament ens tornem a trobar amb el mateix cas dels decrets
de modificacions de crèdit presentades al mes d'octubre, i es el nostre grup vol torna a fer
saber a l'equip de govern que la ratificació de Decrets per plenària sols hauria de ser
utilitzada per en temes molt urgents, no per coses que es poden preveure, es el mateix cas,
no s'ha portat a plenari per debatre, una vegada més d'improvisació.

Sotmesa a votació la ratificació es aprovada per:

Quatre (4) vots a favor del PAS PSM.
Tres (3) abstencions del PP.

Es dona compta dels decrets de batlia 585/10, 596/10 i 23/11, i la corporació es dona per
assabentada.

INVENTARI CAMINS RURALS.- El Sr. Pere Trias Aulí dóna lectura a la següent:

PROPOSTA D'URBANISME

Vist que el Ple de la Corporació en sessió celebrada dia 25 de febrer de 2010 aprovà
inicialment el Catàleg de Camins d'Esporles realitzat pel Consell de Mallorca, i vista la
necessitat d'incorporar els camins que formen part del Catàleg a l'Inventari de Bens
municipals.

Proposo al Ple l'adopció del següent acord:

1r.- Iniciar la investigació de la titularitat dels camins inclosos al Catàleg de Camins
excepte el que formen part de l'Inventari de Béns Municipal i donar trasllat del mateix a les
següents administracions, estatal, autonómica i Consell Insular..

2n.- Obrir un tràmit d'informació pública pel termini d'un (1) mes per a que les
persones afectades per l'expedient d'investigació puguin al·legar per escrit quan estimin
convenient en el seu dret davant la Corporació acompanyant tots els documents en els quals
es fonamentin les seves al·legacions

En el cas de que existeixin afectats dins l'expedient d'investigació que resultin
coneguts i identificables, hauran de ser notificats personalment.

3r.- Obrir un termini de prova de 10 dies per admetre els documents presentats.
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4t.- Iniciar la investigació de la parcel·la rústica ubicada al polígon 3, parcel·la núm.
39 a la qual hi ha instal·lades antenes de l'Ajuntament.

El Sr. Miguel Bernat volgué deixar constància que estaien d'acord amb la proposta, però que
Volien fer algunes al·legacions, per evitar que aquest tema es convertís amb una font de
conflictes, per tant demanar de canviar els terminis d'exposició al públic el primer fos de tres
mesos i el segon de 60 dies, que es suprimís el punt 4, ja que el tema d'aquesta parcel·la no
tenia res a veure amb l'expedient dels camins i a més no s'havia informat per la comissió
informativa d'aquest ajuntament.
El Sr. Pere Trias digué que el punt 4° tot i està a la vora del camí de la carretera d'Esporles a
Valldemosa, el procés era el mateix, iguals terminis, que eren els que determinava el
Reglament de Bens. Envers a les al·legacions als camins, volgué deixar pales que no
estaven parlant de coses dubtoses que eren camins que hi passava tothom.
Respecta dels camins ha investigà s'han de respectar els terminis que diu el Reglament.
El Sr. Miguel Bernat li respongué que efectivament si no es respectessin els terminis mimins

que diu la llei hi hauria discussió peró per facilitar al administrat el donar-li el temps suficient
per poder cercar la documentació necessari per poder-se defensar no ho veig malament.
El Sr. Trias digué que podia ser que no s'hagués expressat be, que no deia que no hi
pogués haver problemes, el que deia era que hi havia camins que ja estaven al catàleg
anterior que s'havia estat exposat el públic i que no hi havia hagut cap al·legació, i que els
que podien tenir problemes afectaven a un sol propietari ,hi havia més que temps suficient
per presenta la documentació.

Sotmesa a votació la proposta sense les esmenes proposades pel Sr. Bernat respecta dels
terminis i es retirant el punt 4 d'aquesta proposta. Fou aprovada amb el següent resultat:

Quatre (4) vots a favor del PAS PSM.
Tres (3) abstencions del PP.

CARTA DE COMPROMISOS AMB LA QUALITAT DE LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES ESPANYOLES.- El Batle Sr. Miquel Ensenyat Riutort, dona lectura a la
següent

PROPOSTA

Vista la Carta de Compromisos amb la Qualitat en la Administració Pública espanyola
dirigida per la FEMP a aquesta administració pel present venc a proposar al ple:

Que s'aprovi l'adhesió d'aquest ajuntament a la Carta de Compromisos amb la
Qualitat en l'Administració Pública, proposada per la FEMP .

El Sr. Miguel Bernat va voler fer constar que el seu grup hi estava d'acord, peró que era
curiós que s'haguessin de votar aquestes coses, que la FEMP perdi el temps redactant
aquest escrit, que era molt trist.

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.
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CONVENI COL·LABORACIÓ D'AJUDES SOCIALS, PROMOCIO I IMMIGRACIÓ.- El Sr.
Josep Ferra Terrasa, dona lectura al següent

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i
l'Ajuntament d'Esporles per a la concessió d'ajuts econòmics d'urgència social

Parts

Josefina Santiago Rodríguez, consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració en virtut del
Decret 10/2007, de 6 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el
nomenament de membres del Govern de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 101 ext., de 9 de juliol), que actua en nom i representació de l'Administració de la
comunitat autónoma de les Illes Balears d'acord amb les atribucions que li confereixen els
articles ll.c i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la
comunitat autónoma de les Illes Balears.

Miquel Ensenyat Riutort, batle - president de l'Ajuntament d'Esporles, que va ser nomenat
en plenari de dia 16 de juny de 2007, en l'exercici de les facultats que li atribueix la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Antecedents

1. La conjuntura actual, derivada de la crisi económica mundial dels darrers anys, ha
repercutit negativament en el nivell i la qualitat de vida de la majoria de la població,
sobretot per a aquells sectors poblacionals que tenien més dificultats econòmiques i
d'inserció social.

2. Així, en el cas de les persones i les famílies que, prèviament a la situació actual, ja es
trobaven en situació d'exclusió social o de pobresa, aquesta situació ha empitjorat al llarg
dels darrers anys. El Govern de les Illes Balears i els ajuntaments, mitjançant els serveis
socials respectius, han vengut atorgant ajuts econòmics a aquestes persones i famílies.
No obstant això, l'agreujament i la persistència de la situació fan necessari establir una
sèrie de prestacions que complementin les queja rebien fins aleshores.

3. En el cas de les persones i les famílies que abans de la crisi es trobaven en una zona de
vulnerabilitat, la situació també s'ha agreujat i els representa un nou escenari. La pèrdua
de la feina d'alguns dels membres de la unitat familiar, l'encariment del preu del diner i
dels productes bàsics, com també d'alguns serveis, fa que els seus recursos no els
permetin mantenir el precari nivell de vida que duien en anys anteriors. Per a aquestes
persones i famílies es fa necessari, igualment, establir de bell nou un seguit d'ajuts
econòmics.

4. Per tant, la situació de crisi requereix la intervenció de les administracions públiques,
cadascuna en el seu marc de responsabilitat i en el seu àmbit competencial. De totes
maneres, aquestes actuacions no s'han de dur a terme amb ànim de convertir-se en
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estructurals; tot al contrari, han de donar resposta a la situació concreta i conjuntural en la
qual ens trobem.

5. El 31 d'octubre de 2008, el Consell de Govern va aprovar el Pla Autonòmic d'Ajuts
Econòmics d'Urgència Social amb l'objectiu de concedir ajuts econòmics d'urgència
social, i de caire extraordinari, per a persones i famílies que han vist reduïts els seus
ingressos econòmics a conseqüència de la crisi, i per tant, han entrat en una situació de
vulnerabilitat i de dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques.

6. En aquest marc, s'han aprovat en anys anteriors els convenis de col·laboració, i les seves
addendes, entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i distints
ajuntaments de les Illes Balears per a la concessió d'ajuts d'urgència social, per a atendre
i pal·liar aquelles situacions esmentades en els punts segon i tercer d'aquets
antecedents.

7. Actualment, atès que els perjudicis de la crisi econòmica encara persisteixen i, en molts
de casos, inclòs s'han agreujat, es fa necessari continuar desenvolupant accions per
protegir aquelles persones i famílies que s'han vist especialment afectades.

8. L'article 30.15 de l'Estatut d'autonomia atribueix com a competència exclusiva a la
comunitat autònoma de les Illes Balears l'acció i benestar social i, per altra banda, en
matèria de polítiques d'atenció a les persones i els col·lectius en situació de pobresa o
necessitat social.

9. L'article 25.2 k de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
disposa que els municipis exerciran, en tot cas, competències, en els termes de la
legislació de l'Estat i les Comunitats Autònomes, en matèria de prestació dels serveis
socials i de promoció i reinserció social.

10. Per la seva banda, l'article 29.2 aa de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears, disposa que els municipis de les Illes Balears, en el marc
de les lleis, tenen en tot cas competències en matèria de regulació i prestació dels serveis
d'atenció a les persones, dels serveis socials públics d'assistència primària, i foment de
les polítiques d'acollida de les persones immigrants.

11. L'article 78.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears estableix que l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears pot subscriure convenis de col·laboració amb les altres
administracions públiques en l'àmbit de les respectives competències.

12. L'article 68.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, disposa que els ens locals poden
subscriure, entre ells i amb altres administracions, convenis interadministratius i constituir
societats instrumentals per a la millor prestació dels serveis públics.

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

Clàusules

1. Objecte del Conveni
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L'objecte d'aquest Conveni és la col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció
i Immigració, mitjançant la Direcció General de Planificació i Formació de Serveis Socials, i
l'Ajuntament d'Esporles, per a la concessió d'ajuts econòmics per donar resposta a les
situacions de necessitat derivades de la conjuntura econòmica i que afecten a les persones i
les unitats familiars que es troben en situació de vulnerabilitat o d'exclusió social.

Aquests ajuts econòmics d'urgència social tenen com a finalitat pal·liar les situacions de
necessitat puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com ara l'alimentació, l'allotjament i
altres tipus de despeses de la unitat familiar. Concretament, les finalitats dels ajuts són:

a) Alimentació: manutenció en general. S'inclouen bolquers i llet per a nadons.
b) Allotjament: despeses de pensió o hostal.
c) Lloguers en els casos en què quedi acreditat que les persones beneficiàries no

poden acollir-se als ajuts d'arrendament gestionats per la Conselleria d'Habitatge i
Obres Públiques del Govern de les Illes Balears.

d) Despeses de llum, gas i aigua.
e) Vestimenta i calçat per als membres de la unitat familiar.
f) Despeses de transport públic o escolar per l'assistència a centres educatius, a la

feina, per a tractaments especialitzats de salut i per a activitats formatives.

2. Quantia de les ajudes

a) Ajut per a l'alimentació: de caràcter conjuntural per a un màxim mensual de 300 euros.
b) Ajut per l'allotjament: de caràcter conjuntural per un màxim anual de 1.200 euros.
c) Ajut per a despeses generals de la unitat familiar: de quantia màxima de 800 euros.

La quantia màxima que pot percebre una unitat familiar al llarg de 12 mesos ès de 2.900,00
€ (dos mil nou-cents euros). Excepcionalment, quan s'hagin produït canvis en la configuració
de la unitat familiar, els serveis socials comunitaris podran valorar la concessió d'un nou ajut.

3. Unitats familiars beneficiàries

Són beneficiàries les unitats familiars amb menors que han vist reduït el seu nivell
d'ingressos, com a mínim, en els sis mesos anteriors a la sol·licitud de l'ajut arran de la
pèrdua de la feina o per la reducció de prestacions econòmiques públiques, per part d'algun
dels membres de la unitat familiar, i que amb aquests ingressos no poden respondre de les
necessitats bàsiques que es detallen a la clàusula 2 del Conveni.

Es considera unitat familiar, als efectes d'aquests ajuts, el grup de convivència format per
vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat fins al primer grau
en línea descendent o per adopció. Es prendrà com a referència per establir la relació de
parentiu la persona sol·licitant de la prestació econòmica. En cap cas ningú podrà formar
part de dues unitats familiars.

4. Requisits dels beneficiaris

Els requisits per poder ser beneficiari dels ajuts són els següents:

a) Tenir 18 anys o mès o ser menor amb càrregues familiars.
b) Estar empadronat en el municipi on se sol·licita l'ajut.
c) Almenys un membre de la unitat familiar, estar a l'atur, excepte en el cas de les famílies
monoparentals.
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d) Tenir uns Ingressos anuals, d'acord amb el nombre de membres de la unitat familiar:

— Unitats familiars de dos membres, inferiors a 13.411,3 €
— Unitats familiars de tres membres, inferiors a 17.355,8 €
— Unitats familiars de quatre membres, inferiors a 21.300,3 €
— Unitats familiars de cinc membres o més, inferiors a 25.244,8 €

5. Finançament

La Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, mitjançant la Direcció General de
Planificació i Formació de Serveis Socials, es compromet a aportar la quantitat de 3.000,00
€ (tres mil euros), amb càrrec a la partida pressupostaria 24701.313101.46000.10 dels
pressuposts de la comunitat autónoma de les Illes Balears per a l'any 2010.

6. Obligacions de l'Ajuntament d'Esporles

a) Aportar com a fons propis en concepte d'ajuts d'urgent necessitat per a 2011, com a
mínim, la mateixa quantia que l'any 2010.

b) Trametre a la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, entre els dies 1 i 10
de cada mes, una llista dels ajuts atorgats al llarg del mes anterior d'acord amb el
model adjunt com annex.

c) Gestionar la concessió i pagar els ajuts, d'acord amb les característiques tècniques,
els criteris i els perfils de beneficiaris, establerts en aquest conveni.

d) Justificar, com a molt tard dia 29 de febrer de 2012, els fons aplicats mitjançant un
certificat de la Intervenció, en què consti el finançament total i les seves fonts i que
acrediti la quantitat que s'ha pagat o de la qual se n'ha compromès el pagament, la
realització total del projecte, amb una relació de les despeses efectivament
realitzades per conceptes, d'acord amb l'objecte del conveni.

e) Justificar, com a molt tard dia 29 de febrer de 2012, mitjançant un certificat del
secretari de l'Ajuntament que les ajudes s'han atorgat seguint els tràmits
administratius que preveu la legislació aplicable en matèria de règim local.

7. Obligacions de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració

La Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, mitjançant la Direcció General de
Planificació i Formació de Serveis Socials, tè les obligacions següents:

a) Aportar la quantitat de 3.000,00 € (tres mil euros) per a respondre del pagament dels
ajuts econòmics d'urgència social.
S'ordenarà el pagament del 100% de la quantia total del conveni l'endemà de la
signatura del conveni, mitjançant una transferència bancària al compte corrent que
indiqui, en concepte de bestreta, d'acord amb l'article 25.3 del Decret 75/2004, de 27
d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis
de pressuposts generals de la comunitat autónoma de les Illes Balears.

b) Trametre estadístiques de les ajudes concedides per cada municipi.

8. Revisió de quanties
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D'acord amb les despeses que es vagin produint com a conseqüència de l'atorgament dels
ajuts, es podrà revisar en addenda al Conveni la quantia inicial prevista, per tal
d'incrementar l'aportació de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, si la
disponibilitat pressupostària ho fa possible.

Al llarg del mes de juny de l'any 2011, la Comissió de Seguiment prevista a la clàusula
novena d'aquest Conveni podrà revisar la quantia destinada al Conveni. En el cas que la
proporció d'ajuts atorgats durant els sis mesos anteriors a la reunió no arribi a un 50% de la
quantia inicial, la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració podrà requerir a
l'Ajuntament el reintegrament proporcional de l'aportació, ajustant-la al ritme de despesa de
la corporació local.

9. Comissió de Seguiment

Per a executar i desenvolupar aquest Conveni, d'acord amb el que estableix l'article 78.5 de
la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autónoma
de les Illes Balears, es crea la Comissió de Seguiment, que està formada pels següents
membres;

a) Una persona en representació de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i
Immigració, que ha de nomenar la consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració, a
proposta del director general de Planificació i Formació de Serveis Socials.

b) Una persona en representació de l'Ajuntament d'Esporles.
c) Una persona en representació del Consell Insular de Mallorca.

Les funcions de la Comissió de Seguiment són les següents:

a) Resoldre els problemes d'interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte
d'aquest Conveni, així com intentar la seva conciliació abans de residenciar el
coneixement dels litigis produïts davant els òrgan jurisdiccionals ordinaris.

b) Supervisar i valorar el procès d'atorgament de les ajudes i les dades dels col·lectius
beneficiaris per tal de proposar canvis en el programa d'ajuts.

10. Durada del Conveni

Aquest Conveni de col·laboració es mantindrà vigent des de la data de la seva signatura fins
al 29 de febrer de 2012, i es podrà prorrogar per períodes anuals per acord d'ambdues
parts.

No obstant aixó, les actuacions objecte del conveni s'han de dur a terme entre l'I de
novembre de 2010 i el 31 de desembre de 2011.

11. Causes de resolució

Aquest Conveni s'extingirà si hi concorre alguna de les causes de resolució següents:

a) Per denúncia d'alguna de les parts signants.
b) Per incompliment greu o manifest de les obligacions d'una de les parts.
c) Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del

Conveni.

12. Règim jurídic
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Són aplicables a aquest Conveni la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l'Administració de la comunitat autónoma de les Illes Balears, i la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

Queda exclòs de l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del
sector públic, en virtut del que estableix l'article 4.1 c) d'aquesta Llei.

13. Jurisdicció competent

Les qüestions litigiosos que se'n puguin derivar, atesa la naturalesa jurídico-administrativa
del Conveni, s'han de sotmetre als Jutjats o Tribunals de la jurisdicció contenciosa-
administrativa de Palma, previ intent de conciliació en el si de la Comissió de Seguiment, i
amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altra que els pugui correspondre, d'acord
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d'aquesta jurisdicció.

Com a prova de conformitat, signem aquest Conveni en dos exemplars.

Palma,

Per la Conselleria d'Afers Socials, Promoció Per l'Ajuntament d'Esporles
i Immigració

El Sr. Miguel Bernat digué que estaien d'acord, peró 3000 euros era una quantitat molt mince
per les necessitats del poble i mès amb el moment econòmic que estaiem vivint.

Sotmesa a votació el conveni fou aprovat per unanimitat dels assistents.

CONVENI COL·LABORACIÓ ACCES A DADES REGISTRE IDENTIFICACIÓ ANIMALS DE
COMPANYIA.- El Batle, sr. Miquel Ensenyat Riutort, dona lectura la següent

Conveni entre el Consell de Mallorca, la Conselleria de Presidència, l'Ajuntament d'Esporles
i el Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears, en matèria d'animals de companyia

Parts

Francesca Armengol i Socias, presidenta del Consell de Mallorca, en virtut de l'article 34.1 b
de la Llei 7n985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i en l'exercici de les
facultats que li atribueix l'article 9.2 q de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

Albert Moragues i Gomila, conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears, en
l'exercici de les facultats que li atribueix l'article 11 c de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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Miquel Ensenyat RIutort, batle de l'Ajuntament d'Esporles en virtut de l'acord del Ple del dia
16 de juny de 2007.

Ramón García Janer, president del Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears, en
compliment de les funcions que li atribueixen els Estatuts generals de l'Organització
Col·legial Veterinària Espanyola, aprovats pel Reial decret 1840/2000, de 10 de desembre.

Antecedents

1. El 26 d'agost de 2006 es va firmar el Conveni entre la Conselleria d'Agricultura i Pesca i
el Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears (COVIB), per a la gestió del Registre
d'Identificació d'Animals de Companyia de les Illes Balears (RIACIB), en virtut de l'article
4.2 de l'Ordre del conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria del dia 21 de maig de 1999
per la qual es regula la identificació d'animals de companyia a les Illes Balears (BOCAIB
núm. 74, de 08-06-1999).

2. El Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears, en compliment i execució de les
obligacions imposades en el Conveni esmentat i de conformitat amb l'Ordre de 21 de
maig de 1999, ha posat en marxa un servei d'accés a la base de dades del Registre
d'Identificació d'Animals de Companyia de les Illes Balears mitjançant un programa
informàtic amb interfície web, amb accés a través de la pàgina web del COVIB.

3. Amb la finalitat d'oferir als ajuntaments un servei de consulta per Internet de les dades
incloses en el RIACIB, i en els termes previstos tant a l'article 4.3 de l'Ordre del conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria de 21 de maig de 1999, com en l'article 30 de la Llei
1/1992, de 8 d'abril, de protecció d'animals domèstics de les Illes Balears, es firma
aquest Conveni de col·laboració.

4. El Consell de Mallorca subscriu aquest Conveni de cooperació en virtut de l'article 55 d
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i atenent l'article 2
de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

Las parts ens reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
Conveni d'acord amb les següents

Clàusules

Primera

Objecte

L'objecte d'aquest Conveni és definir la col·laboració entre las parts per establir les
condicions d'accés de l'Ajuntament d'Esporles a la informació continguda en la base de
dades del Registre d'Identificació d'Animals de Companyia de les Illes Balears (RIACIB), a fi
que pugui disposar d'aquesta informació i exercir les competències municipals recollides en
l'Ordre del conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria de 21 de maig de 1999; la Llei 1/1992,
de 8 d'abril, de protecció d'animals domèstics de les Illes Balears; la Llei 50/1999, de 23 de
setembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, i la resta de
normativa sobre animals de companyia.

Segona
Autorització de la Conselleria de Presidència a l'Ajuntament d'Esporles
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La Conselleria de Presidència autoritza l'Ajuntament d'Esporles perquè pugui accedir a la
informació continguda en la base de dades del Registre d'Identificació d'Animals de
Companyia de les Illes Balears (RIACIB) per a l'exercici de les seves competències.
Tercera
Actuacions que ha de dur a terme l'Ajuntament d'Esporles

L'Ajuntament d'Esporles, en virtut d'aquest Conveni, està autoritzat a consultar la base de
dades del Registre d'Identificació d'Animals de Companyia de les Illes Balears (RIACIB),
amb les finalitats següents:

— Elaborar els censos municipals d'animals de companyia.
— Confeccionar el Registre d'Animals Potencialment Perillosos censats en el seu municipi.
— Dur a terme les tasques pròpies en relació amb la identificació d'animals extraviats o

abandonats.

L'Ajuntament es compromet a:

—- No utilitzar les dades personals recollides i tractades per a finalitats diferents d'aquelles
per a les quals van ser recollides, i per a les quals compten amb cobertura normativa.

— Mantenir el secret de les dades de carácter personal tant en el moment d'accés com en
el del tractament i posteriorment.

— Utilitzar la informació esmentada únicament per a la finalitat recollida en la normativa i
exigir el mateix nivell de compromís a qualsevol persona que, dins de la seva
organització, participi en qualsevol fase del tractament de les dades facilitades pel
RIACIB.

— Mantenir el caràcter confidencial, personal i intransferible de les claus d'accès i la
contrasenya facilitades a l'Ajuntament per accedir al RIACIB, i fer responsable de l'ús
correcte d'aquestes la persona designada per a la seva utilització. Aquestes claus i
contrasenyes constitueixen els elements de seguretat que permeten autenticar i protegir
els accessos a la base de dades del RIACIB. Aquestes claus fan de signatura en
qualsevol procés de l'aplicació.

— Accedir a través de la web del COVIB al RIACIB amb les garanties que assegurin el
compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, i del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el
Reglament de desplegament de la Llei orgànica esmentada.

— Desenvolupar totes aquelles accions dirigides al compliment de l'article 14 de la Llei
1/1992, de 8 d'abril, de protecció d'animals domèstics de les Illes Balears, referents al
cens municipal, com també les destinades a fomentar i impulsar la identificació
obligatòria dels animals de companyia que resideixen en el seu terme municipal, i a dur a
terme els controls corresponents i desenvolupar les competències pròpies en matèria
sancionadora quan sigui necessari, com també a aprovar i publicar, en el termini d'un
any, una ordenança municipal relativa als animals de companyia.

Quarta
Actuacions que ha de dur a terme el Col·legí de Veterinaris de les Illes Balears

El Col·legi de Veterinaris de les Illes Balears, d'acord amb el Conveni de gestió del Registre
d'Identificació d'Animals de Companyia de les Illes Balears (RIACIB), es compromet a:
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— Dur la gestió del Registre d'Identificació d'Animals de Companyia de les Illes Balears;
l'edició i la distribució dels documents; la introducció de les dades; la comprovació i el
control de les dades introduïdes; l'actualització de les dades; el manteniment i la
custòdia dels arxius i qualsevol actuació necessària per poder dur a terme un
funcionament correcte del Registre.

— Dissenyar, posar en funcionament i mantenir la base de dades del Registre
d'Identificació d'Animals de Companyia de les Illes Balears mitjançant un programa
informàtic amb interfície web amb accés a través de la web del COVIB, segons el
Conveni de gestió del Registre d'Identificació d'Animals de Companyia de les Illes
Balears.

— Facilitar les claus d'usuari i la contrasenya a la persona designada com a autoritzada
per l'Ajuntament, perqué pugui accedir al RIACIB des de la pàgina web del COVIB, i en
conseqüència tenir accés al nom, telèfon i adreça del propietari d'un animal registrat en
el RIACIB, introduint el número de microxip per als supòsits d'animals abandonats o
extraviats en el seu terme municipal, com també a totes les dades dels animals censats
en el seu municipi als efectes d'elaborar els censos canins o d'animals de companyia
municipals i per a la confecció del Registre d'Animals Potencialment Perillosos.

El sistema informàtic del RIACIB ha de deixar constància, a través de la clau d'accés, de tots

els processos fets per l'Ajuntament, amb indicació expressa del motiu de la consulta i l'hora i

la data d'aquesta.

Cinquena

Actuacions que ha de dur a terme el Consell de Mallorca

El Consell de Mallorca ha de subministrar un lector de microxips a l'Ajuntament d'Esporles,
previ aprovació de l'oportú expedient de despesa.

Sisena

Seguiment i interpretació del Conveni

Amb la finalitat de fer un seguiment conjunt i garantir el bon funcionament d'aquest Conveni,
es crea una Comissió de Seguiment integrada per set membres: dos en representació de la
Conselleria de Presidència, dos en representació del Col·legi Oficial de Veterinaris de les
Illes Balears, dos en representació dels ajuntaments de Mallorca, designats per la Federació
de Municipis (FELIB), i un en representació del Consell de Mallorca.

Setena

Vigència i extinció
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Aquest Conveni té efectes des de la signatura fins al 31 de desembre de 2010 i s'entendrà
prorrogat per anys consecutius si cap de les parts el denuncia de manera fefaent a les altres
parts i amb una antelació mínima de dos mesos a l'acabament de la vigència del mateix,
exceptuant l'obligació del Consell de Mallorca ja que aquesta s'entendrà complida amb
l'entrega del lector de microxips.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en quatre exemplars.

Palma,

Pel Consell de Mallorca Per la Conselleria de Presidència

Per l'Ajuntament d'Esporles Pel Col·legi Oficial de Veterinaris

Sotmès a votació el conveni i es aprovat per unanimitat dels assistents.

CONVENI AMICS DELS ANIMALS.- El Batle, Sr. Miquel Ensenyat dona lectura a la següent:

PROPOSTA

Vistos els bons resultats obtinguts per l'Associació dels Amics dels Animals en
l'organització del servei per donar cobertura a la problemàtica de la negligència,
abandonament i irresponsabilitat en la tinença d'animals de companyia durant aquests
darrers quatre anys, proposo al Ple:

- Aprovar el següent:

CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES I L'ASSOCIACIÓ
"AMICS DELS ANIMALS-ESPORLES"

D'una part el Sr. Miquel Ensenyat, Batle de l'Ajuntament d'Esporles i de l'altra la Sra.
Ana Olga Coego Beracoechea, D.N.I. 43.034.760 N, amb domicili a Cl Major, n° 136,
Esporles, presidenta de l'associació "Amics dels Animals-Esporles" inscrita al
registre d'associacions de la CAIB amb el número 5553.

EXPOSEN:
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1. L'Ajuntament d'Esporles té assumides les competències en matèria de protecció
animal en el municipi d'Esporles segons la Llei de Protecció animal de la CAIB
1/1992.

2. L'associació "Amics dels Animals-Esporles" ès una associació sense ànim de lucre
inscrita al registre d'associacions de la CAIB dedicada a la protecció dels animals.

3. L'Ajuntament d'Esporles disposa d'unes instal·lacions municipals on recull els cans
extraviats i/o abandonats i el seu personal se'n fa càrrec d'ells fins que són derivats a
altres destinacions.

4. Existeix una problemàtica, comú a altres municipis, de negligència, abandonament i
irresponsabilitat en la tinença d'animals de companyia.

5. L'associació "Amics dels Animals-Esporles", des de la seva constitució al mes de
juliol de 2005 fa una labor divulgativa de conscienciació sobre la tinença responsable
d'animals i col·labora de manera voluntària en la cura dels animals que romanen al
refugi així com dedicant-se a trobar famílies adoptives per a aquests cans.

En conseqüència, les parts que hi intervenen, acorden subscriure aquest conveni
marc de col·laboració, d'acord amb les següents

ESTIPULACIONS:

1. La finalitat d'aquest conveni ès la de donar solució a la problemàtica que crea
l'abandonament d'animals domèstics - concretament cans i moixos - dins del nostre
municipi.

2. L'associació "Amics dels Animals-Esporles" es compromet a dur la gestió del refugi
municipal d'animals d'Esporles en els següents terminis:

Col·laborar en la recollida d'animals cedits, extraviats o abandonats amb els
serveis de l'Ajuntament d'Esporles.
Col·laborar perquè els espais i infrastructures del refugi municipal compleixin
la llei de nuclis zoològics de la CAIB i perquè sigui un espai digne durant la
permanència dels animals.
Col·laborar amb els serveis de l'Ajuntament d'Esporles en la neteja i
adequació del refugi municipal durant els caps de setmana i festius.
Col·laborar amb els serveis de l'Ajuntament d'Esporles donant menjar i aigua
als animals durant els caps de setmana i festius.
Tenir cura de les condicions higiènic-sanitàries dels animals, dur-los a les
revisions veterinàries pertinents i donar-los la medicació i les cures que
siguin necessàries.
No sacrificar els animals si no ès per consell del veterinari davant una malaltia
dolorosa i incurable.

- Vetlar pel control de la natalitat en la mesura del possible conscienciant a les
persones de que la superpoblació moltes vegades provoca l'abandó.
Gestionar la derivació dels animals del refugi municipal potenciant l'adopció
responsable. Encarregar-se del destí dels animals segons les circumstàncies
de cadascú, assumint el transport i altres diligències.
Procurar una estada el mès digna possible al refugi als animals que hi
romanen. Procurar-los exercici, estimació i visites diàries en la mesura del
possible.
Facilitar l'accès dels ciutadans a les dependències del refugi municipal.
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3. L'associació "Amics dels Animals-Esporles" gestionarà el programa de control ètic de
les colònies felines si aquest es realitza a la nostra població amb el suport econòmic
de l'Ajuntament d'Esporles, altres institucions o donacions de particulars.

4. L'associació "Amics dels Animals-Esporles", a més a més, farà activitats de
conscienciació, divulgació, campanyes, activitats educatives i lúdiques per fomentar
la participació dels ciutadans i per promoure la tinença responsable d'animals i el
respecte envers els seus drets.

5. L'associació "Amics dels Animals-Esporles" es compromet a realitzar un pressupost
anual de cara a possibles subvencions i a entregar una memòria anual d'actuacions i
propostes per a projectes de futur, així com una memòria econòmica de les
despeses sufragades amb subvencions d'aquest ajuntament.

Per la seva banda l'Ajuntament d'Esporles durà a terme les següents actuacions:

6. Nomenar una persona que representi l'Ajuntament i que sigui responsable del
projecte i interlocutor a les reunions.

7. Adequar les instal·lacions del refugi municipal d'animals d'Esporles segons la llei de
nuclis zoològics de la CAIB.

8. Dur a terme durant els dies laborables les tasques de manteniment, neteja i
alimentació dels animals que romanguin al refugi municipal.

9. Recollir els animals vagabunds o cedits per particulars que hagin de romandre al
refugi municipal.

10. l'associació facturarà a l'ajuntament d'Esporles la quantitat de 2.000 euros anuals en
concepte de gestió del refugi municipal (negociant les quantitats per als següents
anys) destinats a procurar una vida digna als animals durant la seva estada
(despeses veterinàries, materials i accessoris, millores de les instal·lacions, derivació
a altres refugis,...).

11. Facilitar a l'associació "Amics dels Animals-Esporles" un espai on fer les reunions i/o
un local on poder realitzar les seves activitats.

12. Col·laborar amb l'associació "Amics dels Animals-Esporles" en activitats o
campanyes relacionades amb la protecció animal.

13. Es crearà una comissió mixta de seguiment del present conveni integrada per un
representant de cada una de les parts nomenats pels signataris del present conveni.

14. En tots els documents, publicacions i comunicacions de l'Associació i de l'Ajuntament
referents als temes objecte del present conveni es farà constar la col·laboració
d'ambdues entitats i hi hauran de figurar els seus logotips.

15. El període de vigència del present conveni és de dos anys prorrogable per altres dos.
16. El present conveni s'aplicarà a partir del 01 de gener de 2011
17. El present conveni té caràcter administratiu i queda reservat a la jurisdicció

contenciosa administrativa el coneixement de possibles litigis que hi pugui haver
entre les parts.

En prova de conformitat, es signa el present conveni per duplicat

A Esporles, dia 16 de març de 2011

Per l'Ajuntament d'Esporles Per l'associació "Amics dels Animals-
Esporles"
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- Autoritzar el Sr. Batle per signar el documents necessaris.

El Sr. Miguel Bernat volgué alabar la tasca dels voluntaris envers als animals. Només digué
que li hagués agradat tenir les memòries dels anys anteriors no només les del darrer any,
per poder valorar millor la tasca.

Així mateix volgué que l'equip de govern assumís el compromís següent;
Que el màxim d'un mes es dones solució al animal recollit i que es complís de
llei de nuclis zoològics de la CAIB.
Que tots els animals recollits ho fossin dins el terme d'Esporles.

El Sr. Batle li digué que es feia feina amb aquest sentit de fer un llistat dels animals la seva
procedència i d'adequar-se a la llei.

El Sr. Miguel Bernat Digué que si era el cas de que vinguessin animals d'altres municipis
que participessin amb la quota que els correspongués.

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.

ADHESSIO PACTE DE BAILES El Sr.Pere Trias dona lectura a la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE PLE D'ADHESIÓ AL PACTE DE BATLES/ESSES

La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat "Pacte de baties/esses", una
de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la
lluita contra l'escalfament de la Terra.
El pacte ha nascut després d'un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.
El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s'hi adhereixin
d'aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de C02 mitjançant
actuacions d'eficiència energètica i relacionades amb les fonts d'energia renovables.

El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global,
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que
s'ha considerat que les ciutats han de liderar l'aplicació de polítiques energètiques
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.

L'Ajuntament d'Esporles té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces
per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de
programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la
promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les
propostes de la
UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de 002 en un 20% fins
l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del
subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.
Per tot l'exposat es proposen al ple municipal els següents
ACORDS
Primer.- L'Ajuntament d'Esporles fa seus els objectius de la Unió Europea per l'any 2020 i
adopta el compromís de reduir les emissions de C02 en el seu territori en més del 20 per
cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d'acció en favor de les fonts d'energies
renovables.

Paper transcripció acords i resolucions



0449514 I

)VERN DE LES ILLES BALEARS

Segon." L'Ajuntament d'Esporles es compromet a elaborar un Pla d'Acció d'Energia
Sostenible en un termini màxim d'un any des de la data d'Adhesió al Pacte. L'abast del
document respondrà a les directrius que s'estableixin per part de la Comissió de Transport i
Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les
accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats.

Tercer." L'Ajuntament d'Esporles es compromet també a elaborar un informe bianual per
l'avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l'Energia, a informar de
les fites obtingudes en acompliment de Pla d'Acció i a participar (en els termes que consideri
oportú) en la Conferència de baties/esses per l'Energia sostenible a Europa.

Quart." Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió
Europea (en els termes del model establert ) i al President Delegat de l'Àrea de Medi
Ambient de la Diputació de Barcelona per fer possible les tasques de suport i coordinació
dels municipis de la província que s'hi adhereixin.

El Sr. Miguel Bernat dirigint-se al Sr. Trias li volgué deixa clar que la proposta
presentada era com " un brindis al sol" que a Esporles no podrien reduir el nivell de C02, al
màxim reduir el consum d'electricitat, que haver de fer l'estudi tindria un cost i al final no es
sabia si es podria reduir el 20%, que tots hi estaven compromesos amb el medi ambient, peró
que el que no podien saber era quin tant per cent es podria reduir.

El Sr. Batle que efectivament si no feia un estudi no es podria saber com s'havia de fer
per reduir, i que per fer l'estudi es podrien acollir a subvencions i millorar el coneixement del
tema per actuar en conseqüència.

El Sr. Pere Trias digué que el pla d'acció era demanar subvencions que l'estudi no
costés diners a l'ajuntament i que podria ser possible de instal·lar una planta de biomassa, que
hi havia empreses interessades.

El Sr. Bernat digué que no veia clar que les empreses finança se'n aquesta actuació, i
es preguntar si l'equip de govern coneixia empreses interessades?.

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

Quatre (4) vots a favor del PAS-PSM
" Tres (3) en contra del PP

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ DEIXALLES.- El Sr. Batle dona
lectura al següent

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'A RECOLLIDA DE ROBA USADA EN EL
TERME MUNICIPAL D'ESPORLES

En Esporles, a de febrer de 2011

Paper transcripció acords i resoiucions



)VERN DE LES ILLES BALEARS

0449515 I

REUNITS

Miquel Ensenyat Riutort, amb DNI 43058368-E, en representació Ajuntament d'Esporles,
amb CIF P-0702000A.

Francesca Maria Martí Llodrà, amb DNI 78206877-T, en representació de la Fundació
Deixalles, domiciliada al carrer de Son Gibert, 8-A, GP 07008, de Palma de Mallorca, i amb
CIF G07255953.

Ambdós parts, reconeixent-se mútuament i tenint la capacitat d'obrar i legitimació prou en
qualitat en què actuen, lliure i espontàniament

EXPOSEN

1.- Que l'Ajuntament d'Esporles i la Fundació Deixalles coincideixen en l'interès comú en el
desenvolupament, a tots els nivells, de la societat en que estan immersors i en especial a
l'àmbit del benestar i de la prevenció i promoció social, així com en l'interès de reduir el
residus, i en el seu aprofitament, en la reutilització i el reciclatge.

2." Que la Fundació Deixalles te signats amb l'Ajuntament d'Esporles dos convenis de
col·laboració:

- Un per a "Impulsar la reutilització i el reciclatge de residus voluminosos de
procedència domèstica", amb data de 25 de febrer de 2010.

- I l'altre en "Matèria d'Inserció Sociolaboral", amb data de 15 de juny de 2010.

3." Que l'Ajuntament d'Esporles està interessat en la prestació del servei de recollida
selectiva porta a porta de la roba usada generada als nuclis del terme municipal.

4.- Que la Fundació Deixalles empra la recollida, selecció i adequació dels residus com a
mitjà per afavorir la inserció social i laboral de persones en situació o risc d'exclusió. Totes
aquestes persones són derivades pels serveis socials dels ajuntaments de la Mancomunitat
de Tramuntana, amb un pla de feina i seguiment individualitzat que es van desenvolupant en
els Tallers d'Inserció de la Fundació.

5." La Fundació Deixalles disposa de mitjans humans, materials i experiència necessària per
realitzar la recollida porta a porta de roba usada i la seva manipulació per a la seva
reutilització o reciclatge.

6.- Que la Fundació Deixalles està certificada segons la norma ISO 9001.

Per tant, interessades ambdues parts en formalitzar aquest conveni segons les següents:

CLÀUSULES DEL CONVENI
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PRIMER.- La Fundació Deixalles es compromet a realitzar la recollida de roba usada als
domicilis dels nuclis poblacionals del municipi d'Esporles.

La recollida es realitzarà el primer dimecres laborable de cada mes, a partir de les 09:00
hores del matí i sempre d'acord amb l'Ajuntament d'Esporles.

SEGON.- L'Ajuntament es compromet a:
- Fomentar i difondre el servei de recollida de roba usada entre els ciutadans del terme

municipal d'Esporles

TERCER.- La Fundació Deixalles es compromet a:
- Respectar els horaris i condicions municipals per a l'arreplega de roba.
- Complir les normes de vigents quant a seguretat i salut dels treballadors.
- Revertir un percentatge del seu benefici empresarial a projectes socials i informar

l'ajuntament sobre aixó.
- Disposar d'una pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil.

QUART.- El present conveni tindrà una duració d'un any, prorrogable automàticament per
períodes anuals llevat que alguna de les parts manifesti a l'altra de forma fefaent la seva
intenció de donar-ho per resolt amb una antelació mínima de 2 mesos.

CINQUÈ.- El present Conveni es resoldrà per alguna de les causes següents:
- Per manifest incompliment de les obligacions per alguna de les parts.
- Per mutu acord de les parts entrevinents
- Per qualssevol altres causes de resolució establides en la legislació vigent

Ambdós parts ratificant-se en alló que s'ha exposat ho firmen per duplicat en data al principi
indicada.

Miquel Ensenyat Riutort Francisca Maria Martí Llodrà
Batle de l'Ajuntament d'Esporles. Presidenta executiva de la

Fundació Deixalles

El Sr. Miguel bernat digué que hi estava d'acord amb el tema, peró que si aquest conveni
afectava el rebost solidari en qualque moment, que s'havia d'interrompre aquest servei un mes
0 dos fins a recuperar-lo.

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.

DEVOLUCIONS.- El Batle, Sr. Pere Trias, dona lectura a la següent

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

proposa la devolució dels imports assenyalats.

Ref. Contribuent Padró Motiu devolució Import
020-10-06-2365 Son Galceran d'Esporles TAXES Duplicitat amb 2366/10 90 €

Sotmesa a votació la proposta es aprovada per unanimitat

COMPTA GENERAL 2009.- Es dóna lectura per la secretaria interventora de la següent
proposta;

APROVACIÓ COMPTA GENERAL 2009

Examinada la compte general d'aquest ajuntament corresponent a l'exercici 2009,
juntament amb els seus antecedents i justificants.

Vist que a la passada comissió de comptes celebrada dia 16 de desembre de 2010, va
ser informada favorablement i exposada al públic al BOIB núm. 191 de dia 31 de desembre
de 2010 durant el termini de 15 dies i 8 més, no s'han presentat al·legacions.

Vist alló disposat als articles 116 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de regim local i 208 i següents del Tex Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel R.D.L. 2/2004 de 5 de març, venc a proposar al ple el següent acord:

Aprovar la compta general d'aquest ajuntament corresponent a l'any 2009 juntament
amb els seus antecedents i documentació obrant a l'expedient.

Enviar una copia de l'expedient al Tribunal de Comptes.
Habilitar el Sr. Batle per la realització de qualsevol gestió i firma de la documentació

necessària per l'execució d'aquest acord.

Sotmesa a votació fou aprovada amb el següent resultat:

Quatre (4) vots a favor del PAS PSM
- Tres (3) abstencions del PP.

REVISIÓ PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS 2010 - El Batle, Sr. Miquel Ensenyat Riutort,
dóna lectura a la següent:

PROPOSTA

REVISIO del PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS a 1 de GENER de 2010

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 25 d'octubre de 2005, el INE ens ha comunicat
que la xifra de població oficial al nostre municipi, que es sotmetrà al Govern para a l'aprovació
del Real Decret pel qual es declaren oficials les xifres de població a 1 de gener de 2010, és
la de 4.900 habitants
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Per tot això es proposa : Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants a 1 de
gener de 2010 amb 4.900 habitants.

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.

El Sr. Batle proposa tractar per urgència el tema d'investigar la propietat del terreny on es
troben situades unes antenes de l'ajuntament.

Sotmesa a votació d'urgència es aprovada per unanimitat.

El Sr. Batle dóna lectura a la següent:

PROPOSTA

1r.- Iniciar la investigació de la parcel·la rústica ubicada al polígon 3, parcel·la núm.
39 a la qual hi ha instal·lades antenes de l'Ajuntament.

2n.- Obrir un tràmit d'informació pública pel termini d'un (1) mes per a que les
persones afectades per l'expedient d'investigació puguin al·legar per escrit quan estimin
convenient en el seu dret davant la Corporació acompanyant tots els documents en els quals
es fonamentin les seves al·legacions

En el cas de que existeixin afectats dins l'expedient d'investigació que resultin
coneguts i identificables, hauran de ser notificats personalment.

3r.- Obrir un termini de prova de 10 dies per admetre els documents presentats.

Sotmesa a votació la proposta es aprovat per unanimitat dels assistents.

El Sr. Batle proposa tractar per urgència l'escrit dirigit per l'IES Josep Font i Trias a aquest
ajuntament.

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat.

El Sr. Batle dona lectura al següent escrit presentat pel Director de l'IES Josep Font i Tries,
Sr. Enric Magraner Rullan a la Directora Gra! de Planificació i Centres Sra. Elvira Badia
Corbellà de la Conselleria d'Educació i Cultura:

Assumpte:
Sol·licitud de la previsió d'actuacions de la Conselleria.

Els motius de la sol·licitud són:
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Exposar les previsions d'augment de matricula dels propers anys i plantejar les
possibles solucions.
Exposar les limitacions d'espai del centre i la possible solució temporal amb aules
prefabricades.
Exposar la necessitat de desdoblar amb separadors mòbils la biblioteca per poder
realitzar Diversificació el proper curs.
Exposar la necessitat de solucionar la calefacció de la planta baixa.

Previsions alumnat.

L'augment d'alumnat que ha sofert el centre, la necessitat de crear programes d'atenció a la
diversitat habituals als centres de secundària (diversificació, PISE,...) i la previsió d'alumnat
que ens arriba de les escoles adscrites (veure quadre adjunt), ens indiquen que l'IES Josep
Font i Tries es va construir amb una previsió de capacitat insuficient.

La previsió de matrícula per als propers cursos, basant-nos en la matrícula real actual dels
centres de referència, és la següent:

Matrícula pernivells el curs 2010-11
P4 P5 1 2 3 4 5 6 1E 2E

GP GABRIEL COMAS 1 RIBAS 50 45 64 48 56 57 61 58

4

grups

3

grups

GP GASPAR SABATER 24 25 27 26 19 23 25 24

GP NICOLAU CALAFAT 16 16 12 17 9 14 9 14

GP GABRIEL PALMER

IES JOSEP FONT 1 TRIAS 94 71

TOTALS 90 86 103 91 84 94 95 96 94 71

El passat curs 2009-10 ja es va reconvertir el magatzem en una aula de 4t d'ESO i,
enguany, la utilització de la biblioteca com a aula classe ja és habitual per realitzar
desdoblaments i optatives.
Si bé a 1r d'ESO s'ha solucionat el problema augmentant un curs, a la resta de cursos no, i
és impossible aconseguir més espai per reconvertir en aula.

Aixó implica que, sense comptar els alumnes del CP Gabriel Palmer, els possibles alumnes
de necessitats educatives especials o necessitats de suport, els possibles repetidors ni els
alumnes que venen de centres no adscrits; a partir del proper curs 2011/ 2012,
superarem els 30 alumnes per aula a partir del 2n d'ESO, I el curs següent serà encara
pitjor.

Aquest curs no s'ha iniciat el programa de diversificació curricular (ja aprovat pel Claustre i
remés a la D.G. d'Innovació) per falta d'espai, tot i haver alumnat que el podria cursar.

Limitacions d'espals al centre.
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Actualment l'Institut no disposa d'aules-grup per ampliar un grup d'ESO, en tot cas es podria
reconvertir la biblioteca en aula. Això implicaria no disposar de biblioteca al centre i no poder
utilitzar aquest espai per fer els claustres, les reunions de famílies (acollida, orientació, etc) i
no realitzar les activitats de suport a l'horabaixa que organitza l'APIMA.

Sabem de les dificultats econòmiques actuals i per tant creiem que la instal·lació d'aules
prefabricades podria ser la solució provisional al problema, tal com ja comentàrem a
l'entrevista realitzada el passat desembre amb el Conseller d'Educació i la Dra. Gral de
Planificació i Centres.

Programes de Diversificació.
Pel que fa als programes de Diversificació, tot i no ser la millor opció, es podria solucionar
dotant de separadors mòbils la biblioteca del centre per atendre l'alumnat d'aquest
programa i, alhora, poder continuar disposant d'aquest espai per realitzar desdoblaments i
per poder fer claustres i reunions de pares i mares.

Calefacció de la planta baixa.
A la planta superior s'ha solucionat satisfactòriament el problema de la calefacció amb les
actuacions dutes a terme aquest estiu. A la planta baixa (aules específiques, 4t d'ESO,
despatxos i departaments) encara és gairebé inexistent.

Per tots aquests motius, voldríem conèixer les actuacions previstes per part de la
Conselleria envers les problemàtiques exposades.

Esporles, 15 de febrer de 2011

Atentament,
El director de l'IES Josep Font i Trias

Enric Magraner Rullan

I proposà no ampliar més línies.

El Sr. Miguel Bernat digué que era l'únic director d'institut que per un problema d'espai
volgués llevar els espais comuns i que l'institut havia de tenir el serveis necessaris.

Es sotmet a votació demanar a la Conselleria no ampliar línies i es aprovat per unanimitat.
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PRECS I PREGUNTES.-

La Sra. Dolors Nadal demanà:
Pels cartells dels comerços quin criteri s'havia seguit?.

La Sra. Francisca Ripoll va fer un prec i una pregunta:
Demana que si es podia fer alguna cosa per dignificar la festa dels reis, crear una
comissió per l'organització de la mateixa etc. Ja que li havien arribat queixes de la
cavalcada, i la manera es que es va plantejar la festa, pareixia falta de màgia.

Quins criteris es seguien per aparcar els cotxes als carrers.

El Sr. Miguel Bernat demanà:

Com està el contracta del camp de futbol?.
- Amb el Patronat d'Esports que passarà?.

S'ha fet res respecta del tub que van deixar contra corrent, quan es va fer l'obra?.
El pàrking de ca l'Amet esta acabat?.

- Com esta l'administració electrónica que es va fer amb el pla E.?
Digué que existien queixes de la quantitat de moixos que hi havia a la part de d'alt
del cementiri municipal, que es pensava fer?.
Quan es prorrogar el contracte de recollida de residus sòlids, no s'hauria d'haver
portat a plenari?.

El Sr. Batle digué que les preguntes que es dirigien a l'àrea del Sr. Vicens Vidal es
contestarien quan ell estigues millor i ho pogués fer.

El Sr. Josep Ferra respecta de la festa dels reis digué que era el primer comentari
negatiu que havia sentit, que quan la feia el PR era més trista, que l'havien millorat
bastant, s'ha adquirit nou vestuari, estris de escenografia i millorat l'equip de so. Peró be
que prengui nota d'aquest prec el nou equip de govern.

El Sr. Batle digué que el seu discurs al balcó duia ja tres any fent-lo i no havia tingut
queixa.

EL Sr. Ferra respecta del Patronat digué que encara no s'havia pres cap determinació.

El Sr. Batle respongué:
Que els cotxes quan fa més d'un mes que estan aparcats sense mourer-se i es dona
avis 0 es pot constatà, s'inicia l'expedient per retirar-lo de la via publica.
L'aparcament de ca l'Amet estava acabat, si es completarà amb unes faroles i un
brendolat.

Respecta dels moixos que parlaria amb l'associació d'animals.
El bar del Camp de Futbol encara no s'ha fet.
Respecta del desaigua del torrent es demanarà el Sr. Pere Monserrat, enginyer
director de l'obra.

Respecta del programa digital del pla E, es contestarà.

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

Esporles, 24 de febrer de 2011.
La secretària Vist i pJau

El ba e

r\
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 31 DE MARÇ DE 2011

Membres assistents:
Sr. Miguel Ensenyat Riutort
Sr. Josep Maria Ferra Terrasa
Sr. Dolors Nadal Llinàs
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Antonio Asensio Campoy
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Maria Francisca Ripoll Morell
Sr. Alna Maria Salom Soler
Sr. Severiano Quevedo Mora
Sr. Gaspar Sabater Nicolau
Sr. Vicenç Vidal Matas

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores del
dia trenta-u de març de 2011, 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, Miguel Ensenyat Riutort,
i amb l'assistència dels senyors regidors que es relacionen a l'encapçalament, amb l'objecte de
celebrar sessió ordinària i en ella tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou
degudament notificat. Assisteix com a Secretari la Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- El Sr. President pregunta si qualque membre de la Corporació ha de fer
qualque observació a l'acta de la sessió ordinària de 24 de febrer de 2011.

No es presenta cap observació, i sotmesa a votació es aprovada per unanimitat.

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de correspondència, es
dóna compte de la correspondència haguda des de l'últim ple, registre d'entrada del núm.
715 a 1139. Així com de les disposicions oficials.

DECRETS DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batllia haguts des de
l'últim Ple del núm. 125/11 al 187/11

Ratificar el següents decrets:

DECRET DE BATLIA NÚM. 157/2011

Atesa la intenció de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia de la CAIB, per la qual es
vol signar un conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i l'Ajuntament d'Esporles per integrar la seva Policia Local en la plataforma
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tecnològica del SEIB 112 a través d'un accés remot al sistema de gestió d'emergències
(CAD Storm) i per mitja de l'aplicació per a PDA CAD Mòbil, RESOLC:

1Signar l'esmentat conveni

2." Ratificar aquest decret en el primer ple que es celebri.

El Sr. Miguel Bernat demana si tenia algun cost mensual.
El Sr. Batle li respongué que no.

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.

DECRET DE BATLIA NÚM. 174/2011

Atesa la intenció de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia de la CAIB, per la qual es
vol signar un conveni de col·laboració entre l'esmentada Conselleria i l'Ajuntament
d'Esporles per a la coordinació policial, la millora de la seguretat pública i el suport a la
policia turística per a l'any 2011, RESOLC:

1.- Signar l'esmentat conveni

2." Ratificar aquest decret en el primer ple que es celebri.

El Sr. Miguel Bernat demanà si hi havia diners a la partida per fer front a la despesa per part
de l'ajuntament, l'interventor respongué que si, estava prevista aquesta despesa.

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.

CONVENI IES JOSEP FONT I TRIAS PER L'ÚS DEL PAVELLÓ.- El Sr. Antoni Asensio

Campoy dona lectura a la següent

PROPOSTA

Vist l'esborrany del conveni de col·laboració entre la Conselleria dEducació i
Cultura i l'Ajuntament d'Esporlels per l'ús del Pavelló de l'IES JOSEP FONT I TRIAS, per la
present proposo al Ple el següent acord:

1." Aprovar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i
l'Ajuntament d'Esporles, per a l'ús del Pavelló de l'IES Josep Font i Trias, que a continuació
es detalla.

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i l'Ajuntament
d'Esporles per l'ús del pavelló de l'IES Josep Font i Trias.
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Parts

Bartomeu Llinàs Ferrà, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears en

exercici de les competències que li atribueix el que disposa l'apartat B de l'acord de la
Comissió mixta de transferències, incorporat com a annex al Reial decret 1876/1997, de 12
de desembre, de traspàs per part de l'Estat a la comunitat autónoma de les Illes Balears de
funcions i serveis en matèria d'ensenyament no universitari.

Miquel Ensenyat Riutort, batle de l'Ajuntament d'Esporles, en exercici de les competències
que li atribueixen els articles 21.1 b, pel que fa a la representació de l'entitat local que
presideix; en relació amb els articles 5 110, pel que fa a la capacitat de l'esmentada entitat
per aquest acte, tota pertanyents a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local; com
també els articles 25.2 i 28 de l'administració educativa dins el seu respectiu territori, així
com en virtut de l'acord del Ple de l'Ajuntament que presideix.

Antecendents

1. Que al terme municipal d'Esporles s'ha duta terme la construcció d'un institut d'educació
secundària.

2. Que a l'esmentat projecte es va preveure la construcció d'un pavelló poliesportiu, adaptat
a les necessitats educatives, d'acord amb la normativa vigent.

3. Que els terrenys on se situa l'institut, com també les edificacions construïdes, foren
cedits per l'Ajuntament d'Esporles a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

4. Que l'Ajuntament d'Esporles està interessat a fer ús de l'esmentat pavelló poliesportiu
per a les seves finalitats.

I, per tot el que s'exposa, amb la finalitat de fer efectiva la col·laboració entre ambdues
administracions i atès el que disposa l'article 9 del RD 2274/1993, de 22 de desembre, de
cooperació de l'administració educativa amb les entitats locals, les administracions
representades signen el següent conveni de col·laboració, el qual es regirà per les següents

Clàusules

1. La comunitat autónoma de les Illes Balears autoritza l'Ajuntament d'Esporles perquè
utilitzi l'edifici poliesportiu de l'IES d'Esporles per a les seves activitats culturals,
artístiques, esportives o socials fora de l'horari lectiu de l'institut.

Als efectes de vetllar per l'execució adient del que estableix el present conveni es
constitueix una comissió de seguiment formada pel director de l'IES Josep Font i
Trias i un representant de l'Ajuntament d'Esporles. En cas de no haver-hi acord de
les parts, es sol·licitarà la decisió d'un representant de la Direcció General de
Planificació i Centres.

Excepcionalment, l'Ajuntament podrà reiterar la sol·licitud de dur a terme una activitat
no aprovada per la comissió, en primera instància davant aquesta i en segona davant
la consellera d'Educació i Cultura, la qual, oïda la Direcció General d'Administració,
Ordenació i inspecció Educativa, que haurà d'emetre el seu informe en un termini
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màxim de 5 dies naturals, i resoldrà l'esmentada sol·licitud favorable o
desfavorablement.

2. Malgrat el que es disposa a la clàusula anterior, en tot cas, la utilització de l'esmentat
poliesportiu per part de l'Ajuntament d'Esporles en horari no lectiu de l'institut es
trobarà subordinada al fet que no s'hi hagin de dur a terme activitats extraescolars ni
complementàries.

3. El pagament de totes les despeses de manteniment de les instal·lacions (sistema
ACS, prevenció d'emergències, vigilància i seguretat, control de plagues,...) de
l'edifici, neteja, vigilància i seguretat, derivades del seu ús per part de l'Ajuntament,
seran a càrrec d'aquesta administració.

Per facilitar el compliment de l'apartat anterior, s'acorda que les despeses generals
de manteniment se pagaran al 50% per cada una de les parts, sent les mateixes
empreses de manteniment les que facturaran a les dues parts per igual.

Pel que fa a la neteja, s'acorda que l'Institut deixarà les instal·lacions en perfectes
condicions el divendres a les 15.00 hores i l'Ajuntament es responsabilitza de deixar-
ho en les mateixes condicions el dilluns a les 8.00 hores.

El pagament de les despeses corrents per subministrament d'aigua seran a càrrec de
l'institut i els d'energia elèctrica a l'immoble es farà per part de l'Ajuntament
d'Esporles.

4. D'acord amb el que disposa l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
les eventuals indemnitzacions que hagi de satisfer la comunitat autónoma de les Illes
Balears com a administració titular de l'immoble, derivades de procediments de
responsabilitat patrimonial de les administracions produïdes com a conseqüència de
les activitats organitzades i desenvolupades per l'Ajuntament a l'edifici poliesportiu de
l'institut en execució d'aquest conveni, seran a càrrec d'aquesta darrera
administració, i l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en

podrà reclamar a l'Ajuntament d'Esporles les quantitats que hagi pagat per aquests
conceptes.

5. Les despeses generades per les obres o treballs de reparació que afectin les parts
de l'edifici poliesportiu, se satisfarán per meitats entre ambdues administracions.

Amb aquesta finalitat es crearà una comissió tècnica, formada per representants
d'ambdues administracions, amb el fi de determinar l'abast d'aquestes obres i les
condicions tècniques de la contractació que s'hagi de fer per tal de dur-les a terme.

6. La participació de l'Ajuntament d'Esporles en la construcció de l'edifici poliesportiu,
com també en la seva utilització, no modificarà la titularitat dominical de l'esmentat
immoble, el qual, com a part integrant de les instal·lacions de l'IES Josep Font i
Trias, serà propietat de la comunitat autónoma de les Illes Balears.

7. Quan a conseqüència d'actes vandàlics, delictius o quasi delictius s'ocasionin
desperfectes i despeses conseqüents d'inversió i manteniment en actes organitzats
per l'Ajuntament o per les associacions i/o clubs en que l'Ajuntament en delegui,
aquestes correran a càrrec de l'Ajuntament.
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8. Cada una de les parts signants d'aquest conveni assumeix individualment -i, per
tant, es farà càrrec de forma exclusiva- les responsabilitats derivades de les
eventuals reclamacions i indemnitzacions per danys i perjudicis que es derivin de fets
produïts durant l'ús de l'immoble per cada una de les administracions.

9. L'Ajuntament d'Esporles no podrà realitzar obres o instal·lacions a l'immoble que se
cedeix si no disposa de l'autorització expressa i per escrit de la Conselleria
d'Educació i Cultura.

10. L'ús del pavelló poliesportiu que es regula mitjançant el present conveni s'extingeix
quan concorri qualsevol de les següents circumstàncies:

a) Pel transcurs del termini d'ús que s'hagi establert mitjançant el present conveni i, si
escau, de les seves prorrogues.
b) Si es destina el pavelló poliesportiu a usos, finalitats o activitats que no siguin
educatives, culturals, esportives o de caràcter social.
c) La realització d'obres o instal·lacions sense permís corresponent, d'acord amb el que
preveu la clàusula 9 del present conveni.
d) Quan l'ús del pavelló poliesportiu deixi de ser necessari per al compliment de les
finalitats que fonamenten la cessió del seu ús mitjançant el present conveni a
l'Ajuntament d'Esporles.

11. Aquest conveni tindrà una durada d'un any, comptador des de la signatura. Aquesta
durada inicial es prorrogarà per terminis igual si cap de les administracions
signatàries no manifesta la seva voluntat contrària a la prórroga amb una antelació
mínima de dos mesos a la data d'expiració de la durada, inicial o prorrogada del
conveni.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.

Esporles, de 2011

Per la Conselleria d'Educació i Cultura Per l'Ajuntament d'Esporles

Bartomeu Llinàs Ferrà Miquel Ensenyat Riutort

2." Autoritzar al Batle per signar els documents necessaris.

Paper transcripció acords i resolucions



0449528 I

IVERN DE LES ILLES BALEARS

El Sr. Miguel Bernat demanà que es negocies amb la Conselleria per tal que aquesta
pagues la despesa de l'electricitat i l'ajuntament l'aigua, que era el més lògic, donat que
l'aigua la subministrava l'ajuntament.

Sotmesa a votació el que es negocies amb la conselleria fou aprovada per unanimitat
dels assistents.

CONVENI CENTRE DE NIT AMB LA CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS.- Aquest punt
resta damunt la taula.

CONVENI POLICIA TURÍSTIC AMB LA CONSELLERIA D'INTERIOR - Aquest punt es retira
de l'ordre del dia.

ADHESIÓ DEL PERSONAL LABORAL DEL PATRONAT D'ESCOLES MUNICIPALS AL
CONVENI DE PERSONAL LABORAL D'AQUEST AJUNTAMENT. - Aquest punt es retira de
l'ordre del dia.

BAIXES I DEVOLUCIONS.- El Sr. Pere Trias Auli, don a lectura a la següent

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS

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

Cobrança període de liquidació Import

Executiva 01/01/2009 al 31/03/2009 45.988,62 €

Executiva 01/04/2009 al 30/06/2009 30.224,36 €

Executiva 01/07/2009 al 30/09/2009 1.538,84 €

Executiva 01/10/2009 al 31/12/2009 4.239,48 €

Total 81.991,30 €

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS

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

Cobrança període de liquidació Import
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Voluntaria 01/10/2009 al 31/12/2009 13.453,53 €

PROPOSTA DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

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

proposa la devolució dels imports assenyalats.

Ref. Contribuent Padró Motiu devolució Import
020-103T-80-4953 Pedro Antonio Mas

Cladera

AIGU

A

Fuita d'aigua 134,11

020-092C-01-221 Paul Ansoleaga
Unibaso

IBI Inundació 2007 413,61

07020A006001220

000Jl

Jaime Guardia Borras IBI Acord Agència
Tributària

32,52

07020A004000500

OOOJU

Catalina Galmes

Pascual

IBI Acord Agència
Tributària

928,63

23372 Jaime Fullana Sampol Imp.
Const.

Renuncia a Llicència 6380

020-10-07-2396 Mir Mir Miquel IVTM Baixa def.

09/08/2010

12,78

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.

PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Batle explica, respecta de les canonades del Pont de fusta, que la sortida anava
del revés, que havia parlat amb el tècnic director de les obres i li havia dit que era el que
tocava, peró que emetria un informe.

El Sr. Miguel Bernat reiterar totes les preguntes fetes al darrer ple.
- Com està el Plan E administració electrónica?.
- Llicencia d'activitats del Centre de Salut?.
- Lletreros?.
- Contractació fems, si havia d'anar a ple?.
- Com era que s'havia reduït el servei de poda?.
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La Sra. Francisca Ripoll demanà pel nou aparcament del carrer Cotoner, quan estaria
acabat?, si hi podria aparcar tothom i si seria de pagament?.

La Sra. Aina Salom digué que desprès de parlar-ne dos anys encara no havia obtingut
cap resposta respecta dels ressalts de Ses Rotgetes, ni dels que s'havia de fer nous ni si
s'arreglarien els que hi havia que estaven romputs. Com estava el tema?.

Respecta del clavegueram de Ses Rotgetes demanà que tenien previst ?, ja que el pla
hidrològic, ja era un fet i així ho obligava, que els pous d'aigua havien d'estar a tans de metres
de les foses sèptiques. Que es pensava fer?.

Així mateix demanà disculpes per no haver pogut assistir a les darreres sessions, degut
a que havia tingut de tenir cura de la seva mare, que havia estat malalta.

El Sr. Pere Trias pel que feia a la llicencia d'activitats del RAC que no li constava que hi
hagués cap problema.

Respecta de l'administració electrònica, que faltaven un parell d'ordenadors per muntar,
que dins el mes d'abril pareixia que tot quedaria acabat.

El Sr. Vicens Vidal digué que el servei de poda s'havia centralitzat al parc verd, per tal
d'optimitzar recursos i evitar el mal us que feia alguns usuaris. I a més tal i com estava muntat
no era eficient, el cost s'ha reduït uns 20.000 euros.

El Sr. Bernat demanà que es dugués a ple per aclarir com s'havia canviat i si estava
permès, i que entenia que abans de canviar un tema com aquest s'havia d'haver informat al
ple.

l'Amet.
El Sr. Batle digué que l'aparcament del carrer Cotoner seria lliura tal com el de ca

Respecta de les peticions de Ses Rotgetes digué que estan tan a prop de finalitzar la
legislatura i essent un tema prou important, entenia que s'havia de resoldre a la propera
legislatura.

La Sra. Aina Salom va fer un prec de tenir cura de la recollida selectiva, ja que es feia
d'una manera que embrutaven el terra, donat que se'ls escapava el fems i aquest estava
escampat per les voreres.

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

Esporles, 31 de març d

La secretàri
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ACTA DE LA SESSIÓ ESTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 26 D'ABRIL DE 2011

Membres assistents:
Sr. Miguel Ensenyat Riutort
Sr. Josep Maria Ferra Terrasa
Sr. Dolors Nadal Llinàs
Sr. Antonio Asensio Campoy
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Maria Francisca Ripoll Morell

Membres que excusen la seva assistència:
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Gaspar Sabater Nicolau
Sr. Aina Maria Salom Soler
Sr. Severiano Quevedo Mora
Sr. Vicenç Vidal Matas

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores
del dia vint-i-sis d'abril de 2011, 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, Miguel Ensenyat Riutort,
i amb l'assistència dels senyors regidors que es relacionen a l'encapçalament, amb l'objecte de
celebrar sessió extraordinària i en ella tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual
fou degudament notificat. Assisteix com a Secretari la Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS.

ELECCIONES LOCALES Y AUTONOMICAS

COMPOSICIÓN DE LAS MESAS

Distrito Censal Sección Mesa
01 001 a

:argo en la mesa Ir apellido 2° apellido nombre d.n.i. N" El

TITULARES

PRESIDENTE/A: D/D^ ARBOS MARIN AINA 43160455N 0059
1° VOCAL: D/D®. AGUI LO FEITO ANDREA MARIA 41404147F 0009
2° VOCAL: D/D». AMENGUAL FULLANA JOAN 43172539K 0032

SUPLENTES

DE PRESIDENTE/A: D/D». AMENGUAL MUNAR MIGUEL 42947087S 0035
DE PRESIDENTE/A: D/D=. ARBOS PURXET FRANCISCA ESTHER 43111539V 0069
DE 1° VOCAL: D/D". AULI TOMAS CATALINA 7820891IX 0090
DE 1° VOCAL: D/D'. COMAS FIGUEROLA M MONTSERRAT 42994965F 0346
DE 2° VOCAL: D/D®. AVELLA ROTGER FRANCISCO 413713580 0099
DE 2° VOCAL: D/D®. CARCELEN GARCIA JOSE MIGUEL 43015093X 0285
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Distrito Censal Sección Mesa
01 001 B

CARGO EN LA MESA 1r APELLIDO 2® APELLIDO NOMBRE D.N.I. N° ELECTOR

TITULARES

PRESIDENTE/A: D/D® MAURO LEON MARIA EULALIA 18231610Q 0317

1° VOCAL: D/D®, GONZALEZ GAYA BELEN 02674142R 0059

2° VOCAL: D/D®. GASTALVER BONNIN GUSTAU 43110332Y 0039

SUPLENTES

DE PRESIDENTE/A: D/D®. GODIA CASABLANCAS CASIMIR 39033937Q 0050

DE PRESIDENTE/A: D/D®. OLIVER SERRANO ADRIANA 45188866F 0547

DE 1° VOCAL: D/D®. LOSA SALOM BERNARDO 41383123M 0201

DE 1° VOCAL: D/D®. MARGARIT TRIAS FRANCISCO JOSE 43012117R 0218

DE 2° VOCAL: D/D®. HOMAR BESTARD LLORENÇ 42979030B 0104

DE 2° VOCAL: D/D®. GAMBINO MULLER PHILIPP 43205365A 0004

Distrito Censal Sección Mesa
01 001 C

CARGO EN LA MESA 1r APELLIDO 2® APELLIDO NOMBRE D.N.I.N" ELECTOR

TITULARES

PRESIDENTE/A: D/D®. RIGO ALBERTI MARIA DEL MAR 43100656J 0140

1® VOCAL: D/D®. ROSSELLO MIR SEBASTIAN 43077376D 0228

2° VOCAL: D/D®. SANCHO PRATS LEONOR 42973536Z 0308

SUPLENTES

DE PRESIDENTE/A: D/D®. SALORD VERD MARGARITA 43055991Z 0286

DE PRESIDENTE/A: D/D®. VILA CODINA MONSERRAT 430310150 0518

DE 1® VOCAL: D/D®. R\AZA CASSOU MARIA JESUS 37277429H 0118

DE 1® VOCAL: D/D®. SIMO BURGUERA FRANCISCO 43129757L 0359

DE 2® VOCAL: D/D®. ROIG TOMAS PEDRO 42964547H 0201

DE 2® VOCAL: D/D®. TUVAL GEFEN IDAN 76918072T 0465

Distrito Censal Sección Mesa
01 002 A

CARGO EN LA MESA Ir APELLIDO 2® APELLIDO NOMBRE D.N.I. N» El

TITULARES

PRESIDENTE/A: D/D®. CATALA KARMANY MARGARITA 18222664V 0371

1® VOCAL: D/D®. CLOQUELL MULLOR BALTASAR 41382843R 0394

2® VOCAL: D/D®. FIERRO TORRES MARIANO 40939105W 0590

SUPLENTES

DE PRESIDENTE/A: D/D®. COMPANY ALBERTI MIGUEL ANTONIO 43018426P 0439

DE PRESIDENTE/A: D/D®. ESCOBAR PRIETO MARIA ELENA 07954994F 0523

DE 1® VOCAL: D/D®. BONET OLIVER FRANCISCO 43004431C 0192

DE 1® VOCAL: D/D®. EDO LEON JUAN MARCOS 41460095L 0508

DE 2® VOCAL: D/D®. BONET ARBOS ESTHER 43190352D 0184

DE 2® VOCAL: D/D®. CIFRE PIZA JACOBA 43029463M 0383
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Distrito Censal Sección Mesa
01 002 B

CARGO EN LA MESA 1r APELLIDO 2° APELLIDO NOMBRE D.N.I. N»Ei

TITULARES

PRESIDENTE/A: D/D'. NADAL GALMES CATALINA 43083901W 0500

1° VOCAL: D/D'. GOMEZ JUSTEL JUAN CARLOS 03066545R 0079
2' VOCAL: D/D'. OLIVER MORA M CARMEN 43067997Z 0544

SUPLENTES

DE PRESIDENTE/A: D/D'. GUILLAMON BARBERA JULIO 37765799Y 0115
DE PRESIDENTE/A: D/D'. GARAU AULI PEDRO JOSE 43009868Y 0011

DE 1° VOCAL: D/D'. JIMENEZ GAMEZ ALVAR 44587723S 0165

DE 1'VOCAL: D/D'. GAYA SUÑER PEDRO FRANCISCO 43015968B 0062

DE 2° VOCAL: D/D'. MAS LLOMPART FRANCISCA 41382915G 0312

DE 2° VOCAL: D/D'. LLABRES GAYU JUAN JOSE 43095275Z 0198

Distrito Censal Sección Mesa
01 002 C

CARGO EN LA MESA Ir APELLIDO 2° APELLIDO NOMBRE D.N.I. N" El

TITULARES

PRESIDENTE/A: D/D'. ROJAS SANMARTIN IRENE 44388562B 0260

1'VOCAL: D/D'. TORTELLÀ REYNES NADAL 78176388D 0536
2° VOCAL: D/D'. POL BORRAS JOSE 430213320 0093

SUPLENTES

DE PRESIDENTE/A: D/D'. RAMON PERRERO MARIA PILAR 43010952D 0167

DE PRESIDENTE/A: D/D'. RIERA ARBOS MAGDALENA 78208923E 0206
DE 1° VOCAL: D/D'. SALAMANCA PALMER MARIA JUNCAL 15246592F 0339
DE 1° VOCAL: D/D'. URIOL NONAY MARIA JOSE 17441370X 0556

DE 2' VOCAL: D/D'. TERRASA BLAZQUEZ BEATRIZ 34069661Z 0486
DE 2' VOCAL: D/D'. TERRADAS COLL CRISTINA 43137878K 0483

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

vist I uiau

El b^le
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ACTA DE ÍA SESSIÓ ESTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 26 D'ABRIL DE 2011

Membres assistents;
Sr. Miguel Ensenyat Riutort
Sr. Josep Maria Ferra Terrasa
Sr. Dolors Nadal Llinàs
Sr. Antonio Asensio Campoy
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Maria Francisca Ripoll Morell
Sr. Severiano Quevedo Mora
Sr. Vicenç Vidal Matas

Membres que excusen la seva assistència:
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Gaspar Sabater Nicolau
Sr. Alna Maria Salom Soler

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores del
dia vint-i-sis d'abril de 2011, 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, Miguel Ensenyat Riutort,
i amb l'assistència dels senyors regidors que es relacionen a l'encapçalament, amb l'objecte de
celebrar sessió extraordinària i en ella tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual
fou degudament notificat. Assisteix com a Secretari la Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

CONVENI CENTRE DE NIT.- El Sr. Josep M. Ferra Terrasa dona lectura a la següent

PROPOSTA

Vist l'esborrany del conveni de col·laboració entre la Conselleria d'afers Socials,
Promoció i Immigració i l'Ajuntament d'Esporles, per a la reserva i ocupació de places
d'atenció a persones majors dependents en centres de nit, pel present venc a proposar el
Ple el següent acord:

1." Aprovar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'afers Socials,
Promoció i Immigració i l'Ajuntament d'Esporles, per a la reserva i ocupació de places
d'atenció a persones majors dependents en centres de nit, que a continuació es detalla:

Conveni de Col·laboració entre ia Conseiieria d'Afers Socials,
Promoció i immigració i l'Ajuntament d'Esporles per a la reserva i
ocupació de places d'atenció a persones majors dependents en
centres de nit.

Parts

Fina Santiago Rodríguez, consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de
les Illes Balears en virtut del Decret 10/2007, de 6 de juliol de 2007, del president de les Illes
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Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears
{Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 101 ext., de 9 de juliol), que actua en exercici de les
facultats que li atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Miguel Enseñat Riutort, batle de l'Ajuntament d'Esporles en virtut de l'acord de la sessió
extraordinària del Ple de dia 16 de juny de 2007, assistit per la secretària d'aquesta
corporació municipal, Maria Dolores Sureda Trujillo, en representació de la institució
esmentada, amb CIF P0702000A, fent ús de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Antecedents

1. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i l'atenció a
les persones en situació de dependència, d'acord amb el que estableix l'article 1, tè per
objecte regular les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat en l'exercici del dret
subjectiu de la ciutadania a la promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones
en situació de dependència, mitjançant el Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la
Dependència (SAAD), amb la col·laboració i participació de totes les administracions
pútDiiques.

2. El Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència respon a una acció coordinada i
cooperativa de l'Administració general de l'Estat i les comunitats autònomes, que
estableix mesures en totes les àrees que afecten les persones en situació de
dependència, amb la participació, si s'escau, de les entitats locals, tal com estableix
l'apartat 2 de l'article 1 de la Llei 39/2006.

3. El Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència garanteix les condicions
bàsiques i el contingut comú a què es refereix la Llei 39/2006, serveix de via per a la
col·laboració i la participació de les administracions públiques en l'exercici de les
competències respectives en matèria de promoció personal i atenció i protecció a les
persones en situació de dependència, optimitza els recursos públics i privats disponibles,
i contribueix a millorar les condicions de vida dels ciutadans.

4. La integració en el Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència dels centres i
serveis de titularitat de les diverses administracions públiques, per tal de la seva
integració dins la XARXA PÚBLICA D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA, no implica cap
alteració en el règim jurídic de la seva titularitat, administració, gestió i dependència
orgànica.

5. Atès que l'article 48 de la Llei de serveis socials de les Illes Balears disposa:
• En el seu punt 1 que el Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els

municipis col·laboren en l'aplicació de les polítiques de serveis socials, d'acord
amb les competències respectives, mitjançant els instruments establerts en la
legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu, en la legislació
sobre consells insulars i en la legislació de règim local.
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• En el seu punt 2 que la col·laboració interadministrativa inclou, en tot cas,
l'establiment per conveni de fórmules de gestió conjunta dels serveis i la creació
d'ens de gestió mitjançant consorcis o altres modalitats legalment establertes.

• En el seu punt 3 que l'Administració autonómica ha d'impulsar la creació d'órgans
de col·laboració interadministrativa per tal de garantir que les diferents actuacions
públiques en matèria de serveis socials es produeixin a partir de la informació
recíproca, la consulta i la coordinació entre l'Administració autonómica, els
consells insulars i els municipis. Aquests òrgans han d'estar integrats per les
persones representants de les administracions que en formin part.

6. Atès que l'article 68 de la Llei de serveis socials de les Illes Balears disposa que els
pressuposts generals de la comunitat autónoma de les Illes Balears, els pressuposts dels
consells insulars i els pressuposts de les entitats locals han de preveure anualment els
crèdits necessaris per finançar les prestacions garantides incloses en la cartera de
serveis socials respectiva, a fi d'assegurar els drets subjectius de la ciutadania. En el cas
que aquests crèdits siguin insuficients per finançar les prestacions garantides, s'han
d'ampliar.

7. L'article 30.15 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, estableix entre les
competències exclusives de la Comunitat Autónoma, les polítiques d'atenció a persones
dependents.

8. L'article 70.4 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears estableix entre les
competències pròpies dels consells insulars la política de protecció i atenció de persones
dependents.

9. Decret 83/2001, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals del
procediment per al reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de
protecció dels serveis i el regim de compatibilitat de les prestacions del Sistema per a
l'Autonomia i Atenció a la dependència a l'àmbit de la comunitat autónoma de les Illes
balears , i es crea la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència de les Illes Balears (BOIB
99, de 3 de juliol de 2010), i en concret:

• Article 3, que fa referència a la integració de les prestacions publiques que
estableix la Llei 39/2006 I Sistema Públic de Serveis Socials de les Illes
Balears.

10. Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius
de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones
grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació
dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població
(BOIB 99, de 3 de juliol de 2010), i en concret:

• Article 5.C, referent a les modalitats dels centres de nits.
• Article 11, referent a la definició dels serveis d'estades nocturnes.
• Capítol II, referent als principis generals i directrius de coordinació per a

l'autorització i l'acreditació dels serveis, especialment l'article 23 fa referència
a las ràtios mínimes del servei d'estades nocturnes.

11. D'acord amb el Decret 9/2007, de 6 de juliol, , del president de les Illes Balears, pel qual
es crea la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, i el Decret 10/2010, de 9
de març, que n'estableix l'estructura orgànica bàsica, modificat pels decrets 18/2010, de
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5 de juny i 27/2010, de 10 de juny, la consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració
és l'órgan competent per exercir les competències de l'àrea d'activitat administrativa
mitjançant la direcció i la coordinació dels titulars dels òrgans directius de la Conselleria, i
exerceix totes les competències que li atribueix la legislació vigent, d'acord amb la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, i la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears.

12. El Decret 10/2010, de 9 de març, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableixen
les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Direcció General d'Atenció a la
Dependència l'exercici de les competències d'atenció i suport a persones amb
dependència, a persones amb discapacitat, a persones de la tercera edat i a altres
col·lectius en situació de risc, i també de les prestacions econòmiques.

13. L'Ajuntament d'Esporles ès titular del Centre de Nit Ca Ses Monges, situat al carrer
Costa de Sant Pere, núm. 7, d'Esporles.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar

aquest conveni, d'acord amb les següents

Clàusules

1. Objecte

Aquest conveni tè per objecte establir línies de col·laboració entre la Conselleria d'Afers
Socials, Promoció i Immigració i l'Ajuntament d'Esporles en matèria de promoció de
l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència posant a
disposició de la XPAD el servei de centre de nit d'Esporles.

2. Finançament de les actuacions objecte del conveni i forma de pagament

El cost previst per a la Comunitat Autònoma pel compliment de l'objecte del conveni ès de
75.386 € (setanta-cinc mil tres-cents vuitanta-sis euros), amb càrrec a la partida
pressupostària 24401.313D01.46000.10.23239 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a l'any 2010, prorrogats per a l'any 2011. Si el cost del manteniment
del centre resulta superior a l'aportació de la Comunitat Autònoma, l'Ajuntament es farà
càrrec. A més, l'Ajuntament també cobrirà les despeses pertinents als serveis
complementaris de transport i ampliació horària, tant en el cas d'ampliació del número
d'hores diàries com l'obertura dels caps de setmana.

Les activitats objecte d'aquest conveni es realitzaran de l'I de maig de 2011 fins el 31 de
desembre del mateix any.
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L'abonament de la quantia total es realitzarà en el moment de la signatura del conveni.

L'Ajuntament haurà de justificar les quantitats percebudes mitjançant la certificació de
l'interventor o del secretari, amb el vistiplau del batle, que acrediti les despeses realitzades
pel manteniment i funcionament de les places objecte d'aquest conveni.

El termini per a la justificació finalitza el dia 31 de gener de 2012.

En el cas que l'Ajuntament no pugui justificar el total de l'aportació de la Comunitat
Autónoma haurà de reintegrar la diferència entre el finançament rebut i la despesa realment
feta .

El pagament s'efectuarà de manera anticipada, eximint de presentar cap tipus de garantia
de la quantitat que se li anticipa, de conformitat amb el que preveu l'article 25.3 d) del Decret
75/2004, de 27 d'agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de finances
i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears.

3. Obligacions de l'Ajuntament

a) Complir amb el manteniment i funcionament del servei de centre de nit per a
persones en situació de dependència, que s'integren en la xarxa de recursos públics
del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència (Xarxa Pública d'Atenció a
la Dependència) per a l'any 2011.

b) El servei objecte d'aquest conveni ha de complir els requisits que s'estableixen al
Decret 123/2001, de 19 d'octubre, de definició i regulació de les condicions mínimes
d'obertura i funcionament dels centres i serveis per a persones majors, i en la resta
de normativa aplicable, especialment el Decret 86/2010 pel qual s'estableixen els
principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels
serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen
els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter
suprainsular per a aquests sectors de població (BOIB 99, de 3 de juliol de 2010).

c) Destinar la quantitat aportada per la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i
Immigració a l'objecte d'aquest conveni de conformitat amb la clàusula primera.

d) Gestionar l'ocupació de les places, d'acord amb les directrius que estiguin establertes
o s'estableixin per la gestió de les places a la Xarxa Pública d'Atenció a la
Dependència.

e) Justificar que l'aplicació dels fons percebuts s'han aplicat a la realització de l'objecte
d'aquest conveni amb la presentació del certificat de l'interventor o del secretari, amb
el vistiplau del batle de l'Ajuntament d'Esporles d'acord amb el que s'especifica a la
clàusula segona.

f) Col·laborar i subministrar totes les dades que sol·liciti la Direcció General d'Atenció a
la Dependència en relació al manteniment i funcionament de les places.

g) Identificar el servei com a servei integrat a la XPAD, seguint les instruccions de la
DGAD

4. Obligacions de la Conselleria d'Afers Social, Promoció i Immigració.
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a) Aportar la quantitat establerta a la clàusula segona d'aquest conveni.

b) Resoldre l'ocupació de les places lliures, d'acord amb la normativa sobre dependència
i les directrius que regeixin la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència.

5. Òrgan de seguiment

5.1. D'acord amb el que estableix l'article 78.5 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per executar i
desenvolupar aquest conveni es crea una comissió de seguiment composta pels
membres següents;
— Dues persones nomenades pel director general d'Atenció a la Dependència, en

representació de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de
les Illes Balears.

— Dues persones nomenades pel batle de l'Ajuntament d'Esporles, en representació
d'aquesta entitat.

5.2. Les funcions de la Comissió de Seguiment són les següents:

— Atès el caràcter d'organisme mixt de vigilància i control, la Comissió de Seguiment ha
de resoldre els problemes d'interpretació i compliment que es puguin plantejar
respecte d'aquest conveni. Abans de residenciar, quan sigui pertinent fer-ho, el
coneixement dels litigis produïts davant els òrgans jurisdiccionals ordinaris, ès un
requisit procedimental previ intentar la conciliació en el si d'aquest òrgan mixt.

— Així mateix, la Comissió de Seguiment ès l'encarregada de revisar, en finalitzar la
vigència d'aquest conveni, el funcionament i l'eficàcia dels serveis prestats.

6. Vigilància i control

La Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, mitjançant la Direcció General
d'Atenció a la Dependència, pot realitzar totes les comprovacions i els requeriments de
documentació a l'altra part que siguin necessaris per garantir el compliment efectiu de tot
allò que es regula en aquest conveni, sense perjudici de les competències dels
ajuntaments/les mancomunitats en matèria d'inspecció d'entitats, serveis i centres de serveis
socials, d'acord amb la Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social.

7. Causes de resolució

Aquest conveni es pot resoldre de manera anticipada per les causes següents:

a. Per mutu acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.
b. Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir les obligacions que es

derivin de l'objecte del conveni.
c. Per la denúncia prèvia per escrit d'alguna de les parts, amb una antelació mínima de tres

mesos des de l'acabament de la vigència del conveni.
d. Per l'incompliment greu i manifest, per qualsevol de les parts, de les clàusules pactades,

amb la denúncia prèvia d'una de les parts. En aquest cas, poden exigir-se les
responsabilitats que es derivin d'incomplir-les.
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En qualsevol cas, abans de la resolució s'ha de donar audiència a l'altra part o bé dirimir-se
en una sessió de la Comissió de Seguiment.

En aquests casos, s'hauran de reintegrar les quantitats percebudes com aportació
económica derivada del conveni i que no s'hagin destinat a l'objecte d'aquest conveni, sense
perjudici de l'execució de les activitats en curs.

8. Vigència

Aquest conveni es mantindrà vigent des de l'I de maig de 2011 fins al 31 de desembre del
mateix any.

9.- Xarxa pública d'atenció a la dependència.

A efectes de la seva inclusió a la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència, s'integren a la
mateixa les places que es relacionen a continuació, l'ocupació de les quals es realitzarà
d'acord amb les directrius que estiguin establertes o s'estableixin per la gestió de les places
d'aquesta xarxa.

- Centre de nit d'Esporles, 8 places.

Les places seran ocupades mitjançant l'elaboració del Pla Individual d'Atenció que els
professionals adients pactin amb la persona dependent.

En el cas que l'Ajuntament consideri que els usuaris designats per la Conselleria d'Afers
Socials, Promoció i Immigració no són aptes per ocupar la plaça adjudicada, ho ha de
comunicar a la Direcció General d'Atenció a la Dependència mitjançant un informe raonat.
La resolució motivada que adopti la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
respecte d'aixó serà vinculant per a les parts.

10. Jurisdicció competent

Les qüestions litigiosos que puguin derivar-se de la interpretació, l'execució i, si s'escau, la
resolució d'aquest conveni s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa,
segons l'establert a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contencioso-
administrativa.

Com a mostra de conformitat signam aquest conveni en dos exemplars.

Fina Santiago Rodríguez

Palma, XX de XXXXX de 2011.

Per la Conselleria d'Afers Socials
Promoció i Immigració

I

V
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2.- Autoritzar al Batle per signar els documents necessaris.

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.

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

La secretària

Esporles, 26 d'abril de 2C
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 28 D'ABRIL DE 2011

Membres assistents:
Sr. Miguel Ensenyat Riutort
Sr. Josep Maria Ferra Terrasa
Sr. Dolors Nadal Llinàs
Sr. Antonio Asensio Campoy
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Maria Francisca Ripoll Morell
Sr. Vicenç Vidal Matas
Sr. Gaspar Sabater Nicolau
Sr. Aina Maria Salom Soler

Membres que excusen la seva assistència:
Sr. Severiano Quevedo Mora
Sr. Miquel Bernat Bosch

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores del
dia vint-i-vuit d'abril de 2011, 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, Miguel Ensenyat Riutort,
i amb l'assistència dels senyors regidors que es relacionen a l'encapçalament, amb l'objecte de
celebrar sessió ordinària i en ella tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou
degudament notificat. Assisteix com a Secretari la Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTES ANTERIORS." El Sr. President pregunta si qualque membre de la Corporació ha de fer
qualque observació a l'acta de la sessió ordinària de 31 de març de 2011.

No es presenta cap observació, i sotmesa a votació es aprovada per unanimitat.

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de correspondència, es
dóna compte de la correspondència haguda des de l'últim ple, registre d'entrada del núm.
1139 al 1504. Així com de les disposicions oficials.

DECRETS DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batllia haguts des de
l'últim Ple del núm. 187/11 al 244/11.

ADAPTACIÓ NNSS MUNICIPALS AL PLA TERRITORIAL .- El Sr. Pere Trias Aulí dona
lectura a la següent:

PROPOSTA
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Les Normes subsidiàries de planejament d'aquest ajuntament foren aprovades
definitivament per la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca el 23 de novembre de 2001,
des de les hores han sofert distintes modificacions.
EM 3 de desembre de 2004, s'aprova definitivament el pla territorial Insular de Mallorca, que

defineix el nou model territorial per a tota l'illa. A la seva disposició addicional 3® s'obliga als
ajuntament a adaptar el seu planejament al PTIM en un termini màxim de dos anys des de la
seva entrada en vigor.

El Consell Insular de Mallorca per tal de donar suport en aquesta tasca als
ajuntaments, contractar a l'assessoria Marxant Balear S.L. per adaptació dels planejaments
municipals dels municipis inferiors a 5000 habitants. El Sr. Diego Ruiz Coll en representació
de l'esmentada assessoria ha entregat la documentació pertinent per poder portar a ple per
la seva aprovació, si s'escau, l'adaptació de les NNSS d'Esporles al PTIM.

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa referent a l'esmentada adaptació
de les NN.SS per aquest municipi, pel present venc a proposar al Ple d'aquest Ajuntament el
següent acord:

- Que el Ple de l'Ajuntament aprovi inicialment l'adaptació de les Normes Subsidiàries
d'Esporles, al Pla Territorial de Mallorca juntament amb l'informe de Sostenibilitat
Ambiental, redactades pel Sr. Jaume Luis Salas arquitecte i José Francisco Feliu de la Peña
Pons, geògraf.

- Que s'exposin al públic al Butlletí de les Illes Balears, i a un diari de major
circulació, pel termini d'un mes, perquè els distints organismes i particulars puguin presentar,
al·legacions i sugerències, en vista de les quals els tècnics redactor, estudiïn les mateixes i
proposin les modificacions oportunes.

-Remetre l'adaptació de les NNSS juntament amb l'informe de Sostenibilitat
Ambiental als organismes corresponents en aplicació de l'article 89 de la llei 11/2006 de 14
de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions estratègiques de les Illes
Balears.

La Sra. Dolors Nadal digué que des del PP no estaven d'acord, ja que l'equip de
govern havia tingut tota la legislatura per aprovar aquesta adaptació i es porta al darrer ple
en preses i casi sense temps per estudiar un tema tan important, que creia que era millor
deixar l'esmentada aprovació pel proper consistori.

La Sra. Aina Salom digué que encara que era cert que havia tardat, per aixó mateix
no havia de rondinar més el tema, s'havia de prendre una decisió ja.

El Sr. Batle digué que els ajuntaments veien com apareixien noves disposicions, i
que per adaptar-se no sempre era possible amb la rapidesa que es voldria, ja que manquen
recursos per fer efectives les despeses que aixó ocasiona. En aquest cas digué que volia
agrair l'esforç de pagar l'adaptació al Consell de Mallorca i concretament a la Consellera
Sra. Dupont, que tingues la sensibilitat suficient per veure les necessitats dels ajuntaments.
Que havia estat un procés llarg, que no eren les normes que voldria el PSM, peró que si
havien arribat aquest punt en un esforç de totes les parts, no tenia sentit, aturar precisament
aquí el tema.

La Sra. Dolores Nadal digué que no ho veia de la mateixa manera.
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DILIGENCIA: En el dia d'avui 31 de desembre de 2011,
s'estén la present diligència per fer constar que per salt de
pàgina aquesta fulla queda anul·lada. La Secretària en
dona fe.
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La Sra. Aina Salom agrair al Batle per haver nombrat a la Sra. Dupunt, ja que
efectivament fins que no va arribar ella, aquesta adaptació no havia estat possible per falta
de recursos.

Sotmesa a votació la proposta es aprovada amb el següent resultat;

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

CONVENI ACCÉS DES DEL CARRER COTONER.- El Sr. Pere Trias Aulí, dona lectura a la
següent:

"CONVENI QUE HA DE REGIR ENTRE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES
I ELS SRS. JOSE ARBOS COLOM I JUANA MORANTA ROSSELLO I JUAN MARTINEZ

AGUILAR

"A Esporles,

REUNITS

D'una part, el Sr. Batle de l'Ajuntament d'Esporles, Sr. Miquel Ensenyat RIutort,
especialment facultat per aquest acte en virtut de l'acord ple de data ,

De l'altra, el Sr. Jose Arbos Colom , major d'edat, veí d'Esporles, amb domicili al C/
Cotoner,16 I d.n.l. núm. 41.336.746-L, I la Sra. Juana Moranta Rosselló I Juan Martínez Aguilar,
majors d'edat, veïns d'Esporles, domiciliats al C/.Cotoner,15 I d.n.l. núm. 43. 000.711-A,l
78.165.539 Q, respectivament, els quals actuen en el seu propi nom I dret.

Conforme Intervenen, es reconeixen capacitat legal per a contractar I obllgar-se, I de
comú acord,

EXPOSEN

I." Que, els Srs. José Arbos Colom, Juana Moranta Rosselló I Juan Martínez Aguilar,
son propietaris respectivament de:

José Arbos Colom, es propietari d'una finca:
DADES REGISTRALS

Esporles. N° Finca: 2415, Tomo 4067 del arxiu, llibre 55 del foll 66
DESCRIPCIÓ
URBANA: casa I corral, situada a la Vil·la d'Esporles, assenyalada amb el número 4 del carrer

de Mestre Munar. La seva extensió es de tres-cents quinze metre quadrats. Llinda, front, amb
dit carrer, dreta entrant, amb el carrer Cotoner; esquerra, amb propietat d'Antonio Mir Cabot; I
fons, amb les de Guillermo Nadal Bosch I Jaime Sastre Comas.

REFERENCIA CADASTRAL
4012918DD6941S0001HY
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El Sr. Juan Martinez Aguilar i Juana Moranta Rosselló, son propietaris d'una finca:

DADES REGISTRAIS

Esporles núm. Finca 3770, Tom 5436 de l'arxiu, llibre 87 foli 111

DESCRIPCIÓ
URBANA: Consistent en porció de terreny procedent d'altre de major cabuda, que a la vegada
procedí de la finca Can Caloto situada en el terme d'Esporles. Te una superfície de quaranta
metres i vuitanta-un decimetres quadrats, i llinda: pel font. Oest, amb pas per on te el seu accés
la finca matriu contigua a la carrera de la casa de Catalina Mir Gelabert; dreta entrant. Sud,
amb l'esmentada casa de Catalina Mir; esquerra. Nord, amb romanent de la finca matriu; i fons.
Est, amb terres dels hereus de Eleonor Ripoll,, avui Mateo Mulet serra.

REFERENCIA CADASTRAL
4012920DD6941S0001UY

Que l'Ajuntament d'Esporles es propietari de:

URBANA.- Porció de terreny de forma irregular, que constitueix la parcel·la 40129.19,
procedent de "Can Caloto" a la vil·la d'Esporles, la seva extensió, desprès de certa
segregacions, segons el títol, de mil set-cents trenta-nou metres í denou decimetres quadrats;
peró segons recent medició topogràfica resulta tenir mil set-cents metres quadrats. Llinda al
nord, amb terra de Juan Garau Tomàs; Sur Jose Arbos Colom i Juana Moranta Rosselló; Este
con tierras de Francisco Colom Bosch i Juana Moranta Rosselló; i Oeste, con torrent de San
Pedro.

A l'esmentada finca descrita hi ha construïda una casa d'uns cinquanta-quatre metres quadrats,
que llinda per tots els seus vents amb la descrita finca.

Incorporo a la present un exemplar del plànol que m'entreguen les parts, per duplicat, l'altre
dels quals acompanyarà a la primera copia que de la present s'expedeixi, en el que figura la
medició actual i marcada en color blau la finca objecte de transmissió.

INSCRIPCIÓ.- Es troba inscrita al foli 72, tom 5279 de l'arxiu, llibre 82 de l'Ajuntament
d'Esporles, finca número 401-N, inscripció 32®.

DADES CADASTRALS
4012919DD6941S0001WY.

DELIMITACIÓ DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ:
Unitat d'Actuació UA7

L'ajuntament d'Esporles ha aprovat inicialment una modificació de Normes Subsidiàries de
planejament municipal d'Esporles i en elles plasma entre d'altres les següents modificacions:
Suprimir la Unitat d'actuació UA7 , dissenyant i justificant, així, l'ordenació urbanística dels dits
terrenys, que,conformen la UA7.
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Situació: carrer Cotoner

Descripció i objectius: Obertura de l'accès des de el carrer Cotoner fins a l'espai lliure públic
devora el torrent.
Substitució de la servitud d'accés a la casa situada a l'extrem nord i als terrenys propietat de
l'ajuntament per lliure accés a traves de l'espai lliure públic.

PACTES

Primer.- l'ajuntament d'Esporles durà a terme una modificació de Normes
subsidiàries de planejament municipal d'Esporles en el sentit de suprimir la Unitat d'Actuació
UA7.
Així mateix consent a permutar la servitud d'accés a la seva propietat d'uns 55,01 m2, per la
propietat d'un nou traçat a traves dels terrenys del Sr. Arbos, d'uns 126,21 m2 en els que es
constituirà una via publica, que discorrerà per la vora del torrent de Sant Pere.
El Sr. Arbos a més cedirà a l'ajuntament d'uns terrenys de 10,58 m2 situats dins de la mateixa
"actualment UA7", on s'han assentat els fonaments per a la construcció del pont que unirà el
carrer Canonge Garau amb els terrenys de l'ajuntament.
Es construirà un accés a la finca del Sr. Arbós que donarà a l'espai lliure públic.
Les obres de construcció de tots aquests pactes, així com els canvis d'acometides necessàries,
seran de càrrec de l'ajuntament.

El Projecte esmentat s'ajustarà al plànol adjunt aquest conveni, sempre i quant
la normativa urbanística aprovada per la CIU ho permeti, en cas contrari tots aquests acord
quedaran anul·lats.

Segon." El Sr. Jose Arbos cedeix a l'ajuntament els terrenys de la seva propietat
consistents:
Nou Traçat de via publica,de 126,21 m2. Que discorreran per la vora del torrent de Sant Pere.
Cessió de terrenys a l'ajuntament 10,58 m2 on s'han assentat els fonaments del pont que uneix
al carrer Canonge Joan Garau amb els terrenys de l'ajuntament.

Els Srs. Juana Moranta i Juan Martinez consenten a permutar la servitud de pas d'accés a la
seva propietat per el nou traçat d'accés d'espai lliure públic.
Els Srs. Moranta i Martinez es comprometen a acceptar, en el seu dia, l'abans dita cessió dels
seus drets de pas en el termes aquí convinguts, donant-se per satisfets, i obligant-se a res més
sol·licitar ni reclamar a la propietat per tal concepte.

Tercer.- Totes les despeses que es derivin de la formalització. Escriptura
Pública, registre, etc. de les esmentades cessions, seran pagades segons llei.

Quart.- L'Ajuntament d'Esporles es compromet a acceptar, en el seu dia, l'abans
dita cessió en els termes aquí convinguts, donant-se per satisfet, i obligant-se a res més
sol·licitar ni reclamar a la propietat per tal concepte.

I per a que així consti, i en prova de conformitat, amb tres parts subscriuen el
present conveni, per duplicat i a un sols efecte, en el lloc i data d'abans."
La Sra. Dolors Nadal digué que pensava que aquest tema ja havia anat a un altre plenari.
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El Sr. Pere Trias li digué que efectivament havia anat a un altre plenari, però només una
declaració d'intencions i ara s'havia plasmat en un document.

Sotmesa la proposta a votació fou aprovada per unanimitat dels assistents.

BASES GESA - ENDESA.- El Sr. Vicenç Vidal Matas, dona lectura a la següent:

PRO POST A

Vist el nou marc de liberalització del sector elèctric en el mercat europeu amb tarifes lliures
susceptibles de negociació amb les empreses comercialitzadores, la Llei 17/2007, de 4 de
juliol va modificar la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, per adaptar-la al
que disposava la directiva 2003/54/CE, de 26 de juny de 2003 del Parlament Europeu i del
Consell sobre normes comuns per al mercat interior de l'electricitat. D'aquesta modificació
legal deriva un nou model en què l'activitat de subministrament deixa de formar part de
l'activitat de distribució i per tant, ha comportat la necessitat que a partir de l'I de juliol de
2009, el subministrament d'electricitat es contracti amb empreses comercialitzadores en
contraposició a les distribuïdores que fins aquest moment el feien. Pel present venc a
proposar al ple:

- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert amb preu a la baixa i
distins criteris d'adjudicació del subministrament D'ENERGIA ELÈCTRICA DELS EDIFICIS,
INSTAL·LACIONS I ENLLUMENAT PÚBLIC DE L'AJUNTAMENT I ELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS.

- Autoritzar, la despesa del valor total estimat del contracte a efectes de licitació es
determina en la quantitat de cent cinquanta mil dos-cents noranta-quatre euros amb
quaranta-sis cèntims (150.294,46 €) exclòs l'IVA.

L'import de l'IVA corresponent, que haurà de suportar aquesta Administració és de
vint-i-set mil cinquanta-tres euros (27.053 €), cosa que representa un pressupost total per a
l'Administració de cent setanta-set mil tres-cents quaranta-set euros amb quaranta-sis
cèntims (177.347,46 €), (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost vigent d'aquest ajuntament.

1.- Aprovar el PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE
REGIR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA DELS

EDIFICIS, INSTAL·LACIONS I ENLLUMENAT PÚBLIC DE L'AJUNTAMENT I ELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS.

CLÀUSULA 1. Objecte i Qualificació

El present contracte tè per objecte el subministrament d'energia en baixa tensió dels
edificis, instal·lacions i enllumenat públic de l'Ajuntament d'Esporles i els seus organismes
autònoms, baix les condicions disposades en aquest plec.

La relació d'edificis, instal·lacions i enllumenat públic objecte del present contracte es
relaciona en el annex I del present plec de condicions.

Paper transcripció acords i resolucions



0449549 I

OVERN DE LES ILLES BALEARS

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament tal
com estableix l'article 9 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP)

L'objecte esmentat correspon als codis de la nomenclatura «vocabulari comú de
contractes» (CPV) N005-1 i, de la nomenclatura de la classificació de productes per
activitats (CPA) N011-6

CLÀUSULA 2. Necessitats administratives a satisfer:

La present licitació ve donada pel nou marc de liberalització del sector elèctric en el
mercat europeu amb tarifes lliures susceptibles de negociació amb les empreses
comercialitzadores, la Llei 17/2007, de 4 de juliol va modificar la Llei 54/1997, de 27 de
novembre, del sector elèctric, per adaptar-la al que disposava la directiva 2003/54/CE,
de 26 de juny de 2003 del Parlament Europeu i del Consell sobre normes comuns per
al mercat interior de l'electricitat. D'aquesta modificació legal deriva un nou model en
què l'activitat de subministrament deixa de formar part de l'activitat de distribució i per
tant, ha comportat la necessitat que a partir de l'I de juliol de 2009, el subministrament
d'electricitat es contracti amb empreses comercialitzadores en contraposició a les
distribuïdores que fins aquest moment el feien.

CLÀUSULA 3. Procediment d'adjudicació

La forma d'adjudicació del contracte de subministrament serà el procediment obert, en
el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota
negociació dels termes del contracte, d'acord amb l'article 141 de la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic. Per a la valoració de les proposicions i la
determinació de l'oferta econòmicament mès avantatjosa s'atendrà a diversos criteris
directament vinculats amb la finalitat del contracte, de conformitat amb l'article 134.1 de la
Llei 30/2007, 30/2007, de Contractes del Sector Públic i amb l'establert en la clàusula 10 del
present Plec.

De conformitat amb la Disposició Addicional segona de la LCSP, la competència com a
òrgan de contractació en el present contracte correspon al Ple.

CLÀUSULA 4. Valor estimat i pressupost del contracte

El valor total estimat del contracte a efectes de licitació es determina en la quantitat de

cent cinquanta mil dos-cents noranta-quatre euros amb quaranta-sis cèntims (150.294,46 €)

exclòs l'IVA.

L'import de l'IVA corresponent, que haurà de suportar aquesta Administració ès de
vint-i-set mil cinquanta-tres euros (27.053 €), cosa que representa un pressupost total per a
l'Administració de cent setanta-set mil tres-cents quaranta-set euros amb quaranta-sis
cèntims (177.347,46 €), (IVA inclòs)
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S'entendrà que les ofertes dels llcitadors comprenen tant el preu del contracte com les
despeses del lliurament, lloguer de comptadors i transports dels béns objecte del
subministrament, l'Impost sobre el Valor Afegit i altres tributs que siguin d'aplicació segons
les disposicions vigents. La quantitat corresponent a l'IVA figurarà com partida independent.

CLAUSULA 5.- Serveis a contractar 1 característiques de l'oferta.

Tal com s'ha senyalat, l'objecte del contracte és proporcionar el servei de subministrament
elèctric de qualitat en baixa tensió a cadascuna de les instal·lacions relacionades a l'Annex I
del present plec.

Les ofertes que es presentin hauràn d'englobar;

- Terme de potència: el cost corresponent al terme de potència de la tarifa d'accés haurà de
comprendre les despeses dels peatges, els preus regulats i el marge comercial del
comercialitzador.

- Terme d'energia: haurà de comprendre el cost de la tarifa d'accés, el cost de l'energia al
mercat diari i intradia, el cost dels serveis d'ajust del sistema, pèrdues energia des de barres
de la central fins al comptador de la instal·lació, els pagaments per capacitat, la quota de la
moratòria nuclear d'aplicació i el marge comercial del comercialitzador.
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Totes les ofertes no han d'incloure els conceptes següents, que podran ser aplicats en la
forma que determini la legislació vigent i en funció de la tarifa d'accés:

• Cost d'excessos i/o bonificacions de potència de la tarifa d'accés quan les potències
registrades no coincideixen amb les potències contractades.

• Cost dels excessos d'energia reactiva, es calcularà d'acord amb la normativa vigent.

• Cost del lloguer de l'equip de mesura (si és el cas).

• L'impost especial sobre l'electricitat.

• L'IVA.

- Per a tots els contractes amb potència contractada inferior a 10 KW, en cap cas les ofertes
podran superar les tarifes d'últim recurs (TUR).

Les empreses que pretenguin concórrer a la licitació podran sol·licitar a l'Ajuntament la visita
de les instal·lacions objecte del contracte.

CLAUSULA 6.- Duració del contracte.

El període de vigència d'aquest contracte, pel subministrament elèctric de les instal·lacions
esmentades en aquest plec, serà d'UN any (1), a partir de la signatura del contracte per part
de l'adjudicatari.

El contracte podrà prorrogar-se anualment a voluntat de l'ajuntament fins a un màxim de
duració total del contracte de cinc anys (5). Aquestes pròrrogues no podran ésser exigides
pel contractista, qui amb l'adjudicació no adquirirà cap dret a les seves concessions, i per
tant, seran imposades per l'Ajuntament, vinent obligat aquell a acceptar-la. L'Ajuntament,
amb una antelació mínima de dos mesos abans de la data de conclusió del contracte,
comunicarà al contractista la decisió de deixar-lo resolt per extinció del termini de duració o

procedir a la seva prórroga. En cas que l'Ajuntament no formalitzi el préavis, s'entendrà
prorrogat el subministrament.

Una vegada finalitzat el termini del contracte, incloent en el seu cas les prorrogues,
l'empresa adjudicatària haurà de continuar realitzant el subministrament i mantenir les
mateixes condicions del contracte fins a l'adjudicació d'un nou.

CLAUSULA 7.- Finançament

Per atendre les obligacions derivades del present contracte existeix crèdit suficient en el
pressupost de la corporació, amb càrrec les partides d'energia elèctrica de les diferents
àrees existents en el pressupost vigent de l'Ajuntament d'Esporles.
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CLÀUSULA 8. Acreditació de l'aptitud per a Contractar

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en cap de les causes
de prohibició de contractar establertes en l'article 49 de la LCSP en la data de conclusió del
termini de presentació de proposicions, tampoc poden incórrer en tal situació quan es
procedeixi a l'adjudicació definitiva del contracte, i acreditin la seva solvència económica,
financera i tècnica o professional.

1. La capacitat d'obrar de l'empresari s'acreditarà:

a. Dels empresaris que fossin persones jurídiques mitjançant l'escriptura o
document de constitució, els estatuts o l'acta fundacional, en els quals constin les normes
per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre públic
que correspongui, segons el tipus de persona jurídica que es tracti.

b. Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la
Unió Europea per la seva inscripció en el registre d'acord amb la legislació de l'Estat on
estan establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els
termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries
d'aplicació.

c . Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica
Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit territorial de
la qual radiqui el domicili de l'empresa.

2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les
prohibicions per a contractar regulades en l'article 49 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,
de Contractes del Sector Públic podrà realitzar-se:

a. Mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan
aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser substituït per una
declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o
organisme professional qualificat.

b. Quan es tracti d'empreses d'Estats membres de la Unió Europea i aquesta
possibilitat estigui prevista en la legislació de l'Estat respectiu, podrà també substituir-se per
una declaració responsable, atorgada davant una autoritat judicial.

3. La solvència de l'empresari:

3.1 La solvència econòmica i financera de l'empresari podrà acreditar-se per un o
varis dels mitjans següents:

a) Declaracions apropiades d'entitats financeres o, si escau, justificant de l'existència
d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals.

b) Els comptes anuals presentades en el Registre Mercantil o en el Registre oficial
que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficials
podran aportar, com mitjà alternatiu d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament
legalitzats.
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c) Declaració sobre el volum global de negocis I, si escau, sobre el volum de negocis
en l'àmbit d'activitats corresponent a l'objecte del contracte, referit com a màxim als tres
últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de
l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències d'aquest volum de negocis.

3.2. La solvència tècnica de l'empresari podrà ser acreditada per un o varis dels
mitjans següents:

a) Relació dels principals subministraments efectuats durant els tres últims anys,
indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos. Els subministraments
efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'órgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una
declaració de l'empresari.

b) Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no en l'empresa, dels
quals es disposi per a l'execució del contracte, especialment els encarregats del control de
qualitat.

c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades per a garantir
la qualitat i dels mitjans d'estudi i investigació de l'empresa.

d) Control efectuat per l'entitat del sector públic contractant o, en el seu nom, per un
organisme oficial competent de l'Estat en el qual l'empresari està establert, sempre que
intervingui acord d'aquest organisme, quan els productes a subministrar siguin complexos o
quan, excepcionalment, hagin de respondre a una fi particular. Aquest control versarà sobre
la capacitat de producció de l'empresari i, si fos necessari, sobre els mitjans d'estudi i
investigació amb que compta, així com sobre les mesures emprades per a controlar la
qualitat.

e) Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar, l'autenticitat dels
quals pugui certificar-se a petició de l'entitat del sector públic contractant.

f) Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de qualitat,
de competència reconeguda, que acreditin la conformitat de productes perfectament
detallada mitjançant referències a determinades especificacions o normes.

CLÀUSULA 8. Garantia provisional : No escau

CLÀUSULA 9. Proposicions, termini de presentació, documentació a presentar i
model de proposició:

9.1. Presentació de proposicions.

Les proposicions dels interessats en la licitació es podran presentar a l'Ajuntament
d'Esporles (Plaça d'Espanya, núm. 1. 07190 Esporles, Tel. 971 61 00 02, fax 971 61 04 45,
mail ajuntament@ajesporles.net), en hores d'oficina (de 8 a 14 hores), dins el termini dels
VINT-I-SIS DIES NATURALS següents a la publicació de l'anunci de licitació en el B.O.I.B.
Si el darrer dia d'aquest termini fos dissabte o festiu, es prorrogarà fins el primer dia hàbil
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següent, els següents anuncis es faran al perfil del contractant de l'Ajuntament d'Esporles i
les notificacions per fax .

Simultàniament s'exposarà el plec durant deu dies naturals i si dins aquest termini
d'exposició pública es presentessin reclamacions, es suspendria la licitació i s'ajornaria fins
a la resolució d'aquelles, tot aixó de conformitat amb l'establert a l'art. 188 de La Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

També es poden presentar proposicions per correu. En aquest cas la persona interessada
ha d'acreditar, amb el resguard corresponent, la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de
correus i anunciar el mateix dia a l'órgan de contractació, per fax o telegrama, FAX: 971
6104 45, que ha remès la proposició. Si no es compleixen aquests requisits, la proposició
no s'admetrà en el supòsit que es rebi fora del termini fitxat a l'anunci de licitació. Això no
obstant, transcorreguts 10 dies des de l'acabament del termini de presentació, no s'admetrà
cap proposició enviada per correu.

Les proposicions dels interessats s'han d'ajustar al que preveu el present plec de clàusules
administratives particulars, i el fet de presentar-les suposa l'acceptació incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat de les clàusules o condicions, sense cap excepció ni
reserva.

Cada licitador només podrà presentar una proposició per l'objecte del contracte, i no pot
presentar variants o alternatives. La presentació de més d'una proposició o de variants o
alternatives és motiu d'exclusió automàtica. La proposició ha de referir-se necessàriament a
totes les obres de l'objecte de la contractació.

Una vegada tramesa una proposició, no podrà ser retirada amb cap pretext.

Els licitadors podran presentar les seves ofertes de forma individual o bé conjuntament amb
altres empreses (UTE). A tal efecte, els empresaris que desitgin concórrer integrats en una
unió temporal hauran de presentar una sola oferta i indicar els noms i les circumstàncies
dels que la constitueixin i la participació de cadascun, així com que assumeixen el
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del
contracte.

Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals quedaran obligats solidàriament
i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders bastants per a
exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins a l'extinció del
mateix, sense perjudici de l'existència de poders mancomunats que puguin atorgar per a
cobraments i pagaments de quantia significativa.

La durada de les unions temporals d'empresaris serà coincident amb la del contracte fins a
la seva extinció.

9.2. Formalitats de les proposicions.

Les proposicions es presentaran en un sobre tancat en el que figurarà la inscripció
"PROPOSICIÓ PER PENDRE PART EN LA CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT
OBERT DEL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA DELS EDIFICIS,
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INSTAL·LACIONS I ENLLUMENAT PÚBLIC DE L'AJUNTAMENT I ELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS".

Dins aquest sobre major es posaran TRES sobres anomenats A, B i C tancats, cada un
d'ells amb el subtítol que s'indica a continuació.

Tots els sobres han d'estar tancats i signats pel licitador o per qui el representi, i s'hauran
d'identificar a l'exterior, a més de amb la inscripció corresponent a cada un d'ells, amb el
nom i els cognoms o la raó social de l'empresa licitadora; el NIF/CIF; el nom i els cognoms
de qui signi la proposició i el caràcter amb el qual ho fa. Si es tracta d'una UTE, s'indicaran
les mateixes dades de cadascun dels empresaris. També es farà constar el telèfon i el fax
de contacte.

A l'interior de cada sobre s'ha d'incloure un full independent amb el contingut corresponent
enunciat numèricament, subscrit pel licitador o pel representant de l'empresa interessada, i
ha d'incloure la denominació de l'empresa, el NIF/CIF, el nom i els cognoms de qui firma la
proposició i el caràcter amb què ho fa, així com el número de telèfon i el fax de contacte. Si
es tracta d'una unió temporal d'empreses, s'han d'indicar les dades de cada un dels
empresaris.

Els documents hauran de ser originals o còpies autenticades per notari o autoritat
administrativa competent i hauran d'estar escrits en una de llengües oficials de la CAIB.

SOBRE A. Portarà la menció "DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA DEL PROCEDIMENT
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA DELS
EDIFICIS, INSTAL·LACIONS I ENLLUMENAT PÚBLIC DE L'AJUNTAMENT I ELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS ", amb la signatura del licitador o persona que el representi, i
haurà de contenir la documentació següent (art. 130 LCSP);

a) Quan es tracti d'un empresari individual, s'ha de presentar el D.N.I o N.I.F.

b) Quan el licitador sigui una persona jurídica, de nacionalitat espanyola, C.I.F. i escriptura
de constitució (i/o modificació, si pertoca) de l'empresa licitadora, degudament adaptada a la
llei i inscrita en el Registre Mercantil quan aquest requisit sigui exigible conforme a la
legislació mercantil. Quan no ho sigui, l'acreditació de la capacitat d'obrar es realitzarà
mitjançant l'escriptura o el document de constitució, de modificació, estatuts o acta
fundacional, en què es facin constar les normes per les quals es regula la seva activitat,
inscrits, si n'ès el cas, en el corresponent Registre oficial.
Així mateix, caldrà que la finalitat o activitat de les persones jurídiques tingui relació directa
amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles
fundacionals i s'acrediti degudament.

- Les empreses no espanyoles nacionals d'estats membres de la Unió Europea hauran
d'acreditar la seva personalitat jurídica i capacitat per mitjà de la inscripció en els registres, o
la presentació dels certificats que s'indiquen a l'annex I del RLCAP, en els termes de l'article
73 de la LCSP.

- Les empreses estrangeres no comunitàries hauran d'aportar davant de l'órgan de
contractació un informe expedit per la Missió Diplomàtica Permanent o Qficina Consular
d'Espanya del lloc de domicili de l'empresa, en el qual consti que l'empresa gaudeix de la
capacitat i l'habilitació suficients segons la seva llei nacional per concertar el contracte, i que
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l'Estat de la seva nacionalitat admet la concurrència a la contractació pública d'empreses
espanyoles en circumstàncies equivalents.
També han d'acreditar que tenen sucursal oberta a Espanya, designar apoderats o
representants per a les seves operacions, i que estan inscrites en el Registre Mercantil.

- Si diversos empresaris acudeixen a la licitació constituint una unió temporal, cada un ha
d'acreditar la personalitat i la capacitat, i han d'indicar els noms i les circumstàncies dels
empresaris que la subscriuen, la participació de cada un i també la designació d'un
representant o apoderat únic.

c) D.N.I. de la persona que tingui poder suficient per obligar-se en nom de la seva empresa
amb relació al present contracte, mitjançant la seva firma.

d) Quan no firmi la proposició económica el titular registral de l'empresa, s'inclourà també
l'escriptura d'apoderament degudament inscrita, en el seu cas, en el Registre Mercantil a
favor de la persona que tingui poder suficient per contractar amb l'órgan de contractació
corresponent en aquest contracte, validada per la Secretaria de l'Ajuntament.

e) Testimoni judicial, certificat administratiu o declaració responsable del licitador, signats
per qui acrediti poder legal suficient, atorgada davant una autoritat administrativa o un
organisme professional qualificat, o mitjançant una acta de manifestacions davant notari
públic, sobre el fet que no es troba inclòs en les causes d'incapacitat, incompatibilitat o de
prohibició per contractar amb l'Administració Pública, previstes en l'art. 49 de LCSP.

Aquesta declaració ha d'incloure la manifestació expressa que es troba al corrent del
compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Comunitat Autónoma i l'Ajuntament
d'Esporles, i amb la Seguretat Social, que imposen les disposicions vigents, sense perjudici
que la justificació acreditativa d'aquest requisit l'hagi de presentar, abans de l'adjudicació
definitiva, l'empresari al favor del qual s'hagi d'efectuar aquesta adjudicació.

i) Document acreditatiu de la constitució de la garantia provisional.

j) Documentació que acrediti els requisits de la seva solvència económica, financera i
tècnica o professional. Les empreses que licitin en unió temporal han d'acreditar
individualment els requisits de solvència económica, financera i tècnica o professional.

El fet que el licitador presenti el certificat d'estar inscrit en el Registre de Licitadors i
Empreses Classificades de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears l'eximeix d'aportar la
documentació relativa a la personalitat i la representació, sempre que la representació sigui
la mateixa que consti en el certificat aportat, i, si escau, la documentació acreditativa de la
solvència económica, financera i tècnica, llevat de la documentació específica que s'hagi
d'aportar en tot cas.
No obstant aixó, aquest certificat no eximeix d'aportar la declaració responsable del licitador
de no trobar-se incurs en les prohibicions de contractar previstes a l'art. 49 LCSP, abans
esmentat.

Aquest certificat ha d'anar acompanyat, en tot cas, d'una declaració responsable en què el
licitador manifesti que les circumstàncies que s'hi reflecteixen no han variat. En el cas que
resulti adjudicatari, aquesta manifestació s'ha de reiterar en el document en què es formalitzi
el contracte, sense perjudici que l'órgan de contractació, si ho estima convenient, pugui
efectuar una consulta al Registre esmentat
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k) Per a les empreses estrangeres, una declaració responsable de sotmetre's a la jurisdicció
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de
manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s'escau, al fur
jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador (art. 130.d, LCSP)

I) En el cas d'unions temporals d'empreses, hauran de presentar un compromís de
constitució d'aquesta. Cadascun dels empresaris que la componen, haurà d'acreditar la seva
personalitat i capacitat, indicant els noms i les circumstàncies dels empresaris que la
subscriuen, la participació de cada un d'ells i la persona o entitat que, durant la vigència del
contracte, hagi d'exercir la plena representació de tots ells davant l'órgan de contractació.
Aquest document haurà de ser signat pels representants de cadascuna de les empreses de
la UTE. Sense que sigui necessària la seva formalització en escriptura pública fins que
s'hagi efectuat l'adjudicació del contracte al seu favor.

m) Qualsevol altre que sigui necessari per acreditar el que estableix la LCSP i el RGLCAP.

SOBRE B. El qual portarà la menció "OFERTA ECONÒMICA PER LA CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA
ELÈCTRICA DELS EDIFICIS, INSTAL·LACIONS I ENLLUMENAT PÚBLIC DE
L'AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS "" i contindrà la proposició
económica, signada pel licitador o persona que el representi, que haurà, necessàriament,
d'ajustar-se al model que s'adjunta com a Annex II d'aquest Plec.
L'oferta ha d'estar signada per qui tingui poder suficient per fer-ho i no ha de contenir errors,
omissions o obstacles per poder interpretar-la correctament.

L'import s'ha d'expressar clarament, en números i en lletres. S'ha d'indicar l'import (IVA
exclòs) i, a continuació, com a partida independent, l'import de l'IVA que s'ha de fer
repercutir. També s'han d'indicar el tipus impositiu d'IVA aplicable a la prestació i l'import
total de l'oferta.

S'entèn que l'oferta económica inclou totes les taxes i els imposts, directes i indirectes, i els
arbitris municipals que gravin sobre l'execució del contracte.

SOBRE C. anomenat de "PROPOSICIÓ TÈCNICA PER LA CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA
ELÈCTRICA DELS EDIFICIS, INSTAL·LACIONS I ENLLUMENAT PÚBLIC DE
L'AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS ", i en ell constaran els
documents que permetin a la Mesa de Contractació valorar les condicions de les ofertes
conforme als criteris objectius d'adjudicació del contracte, segons l'establert a la clàusulalO
del present plec.

CLÀUSULA 10. Criteris d'adjudicació i ponderació atribuïda

10.1. Criteris d'adjudicació:

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta mès avantatjosa, es

tindran en compte, de forma decreixent, els criteris següents, d'acord amb la ponderació

que es detalla per a cadascun d'ells:
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1. Preu:
2. Servei Tècnic garantit amb un màxim de 1 hores:
3. Propostes que contemplin de forma gradual sistemes

d'estalvi energetic i instal·lacions d'energies renovables,
a càrrec de l'empres subministradora:

4. Proposició de millores en la forma de pagament
de les factures emeses:

5. Servei d'atenció de reclamacions i resolució en un termini
màxim de sis dies 10 punts

10.2. Forma d'avaluar les proposicions:

Les fórmules per valorar les proposicions o la manera en què es valoren respecte
dels criteris d'adjudicació ès la següent:

1. 1 punt per cada 500 € de rebaixa del preu, fins un màxim de 60 punts.
2. Servei tècnic garantid en 1 hores, màxim 10 punts
3. Propostes que contemplin de forma gradual sistemes d'estalvi energetic i

instal·lacions d'energies renovables, a càrrec de l'empres subministradora màxim 10
punts

4. Proposició de millores en la forma de pagament de les factures emeses màxim 10
punts

5. Servei d'atenció de reclamacions i resolució en un termini màxim de sis dies
10 punts

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants i/o alternatives.

CLÀUSULA 11. Examen de les ofertes i adjudicació

11.1. Qualificació de la documentació general

Conclòs el termini de presentació de proposicions, la Mesa de contractació procedirà a la
qualificació de la documentació general continguda en els sobres A presentats pels
licitadors.

Si observés defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, ho notificarà
al licitador corresponent, deixant constància d'aquesta notificació en l'expedient, concedint-li
un termini no superior a tres dies hàbils perquè ho resolgui. La comunicació dels defectes o
omissions esmenables es podrà realitzar mitjançant fax o correu electrònic.

La falta d'esmena en termini dels defectes o de les omissions advertidos donarà lloc a

l'exclusió.

Si la documentació d'un licitador conté defectes substancials o deficiències materials no

esmenables no serà admès a la licitació.

La Mesa de contractació, a l'efecte de completar l'acreditació de la solvència dels licitadors,
podrà recaptar d'aquests els aclariments que estimi oportunes sobre els certificats i

60 punts
10 punts

10 punts

10 punts
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documents presentats en aplicació dels articles 43 a 71 de la LCSP i , així com requerir-los
per a la presentació d'altres documents complementaris.

11.2. Obertura de les proposicions

La Mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació del sobre A i feta
l'esmena i, si n'és el cas, després que s'hagin aportat l'aclariment o els documents
complementaris requerits, o bé transcorregut el termini que s'hagi conferit a aquest efecte,
en un acte públic, que es comunicarà als licitadors mitjançant escrit remés via fax o
telegrama, obrirà les proposicions dels licitadors admesos, d'acord amb el procediment
següent:

En primer lloc, el president ha d'informar els assistents del nombre de proposicions rebudes i
del nom dels licitadors, i ha de comunicar el resultat de la qualificació de la documentació
general presentada en els sobres A, amb expressió dels licitadors admesos i dels exclosos, i
de les causes de l'exclusió. Així mateix, ha de convidar les persones assistents a formular
les observacions que estimin oportunes, que s'han de reflectir en l'acta, peró en aquest
moment la mesa no es pot fer càrrec de documents que no s'hagin lliurat durant el termini
d'admissió d'ofertes o el d'esmena de defectes o omissions.

A continuació, el secretari de la mesa ha d'obrir els sobres B i C dels licitadors admesos, i ha
de llegir l'oferta económica i la relació dels documents aportats respecte de la resta de
criteris d'adjudicació.

Acabada l'obertura de les proposicions, s'ha de donar per conclòs l'acte públic d'obertura de
proposicions i s'ha de deixar constància del desenvolupament d'aquest acte en l'acta de
reunió de la mesa.

La mesa de contractació, després de sol·licitar, si escau, els informes tècnics que estimi
oportuns, ha d'elevar a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació raonada que
consideri adequada, la qual ha d'incloure en tot cas la ponderació dels criteris d'adjudicació
del contracte indicats en aquest plec.

11.3. Adjudicació definitiva

Formulada la proposta d'adjudicació per part de la mesa, l'órgan competent resoldrà sobre la
validesa de l'adjudicació a favor de l'autor de la proposició més avantatjosa i adjudicarà
definitivament el contracte dins el termini màxim de dos mesos comptats des de l'endemà de
l'obertura de les proposicions. Aquesta resolució es notificarà als licitadors per fax i es
publicarà al perfil del contractant de la web d'aquest Ajuntament.

L'Administració, abans de dictar l'adjudicació definitiva, pot renunciar a subscriure el
contracte per raons d'interés públic, o pot desistir del procediment tramitat quan presenti
defectes no esmenables.

Podrà apreciar-se, de manera fundada, que la proposició no pot ser complida com a
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats en atenció als límits
mínims i màxims que s'hagin fixat per a la puntuació dels criteris d'adjudicació. En aquests
casos, cal atenir-se al que es disposa l'article 136 de la LCSP.
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CLÀUSULA 12. Garantia definitiva

El que resulti adjudicatari definitiu, dins els deu dies hàbils següents, comptats des de
l'endemà de la notificació per fax i de l'anunci al perfil del contractant d'adjudicació definitiva,
haurà de constituir una garantia definitiva per import del 5 per cent (5%) del preu
d'adjudicació (exclòs l'IVA) en qualsevol de les formes previstes a l'article 84 de la LCSP.

De no complir aquest requisit per causes a ell imputables, l'Administració declararà
decaiguda l'adjudicació definitiva al seu favor, essent d'aplicació el disposat en l'article 135.5
de la LCSP.

La garantia definitiva respondrà dels conceptes mencionats a l'article 88 de la LCSP,
entre ells, de la inexistència de vicis o defectes dels béns subministrats durant el termini de
garantia que s'hagi previst en el contracte. La devolució i cancel·lació de les garanties
s'efectuarà de conformitat amb el dispost als articles 90 de la LCSP i 65.2 i 3 del RGLCAP, i
així no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini de
garantia i complert satisfactòriament el contracte, o fins que es declari la resolució d'aquest
sense culpa del contractista.

CLÀUSULA 13. Adjudicació definitiva

L'adjudicació definitiva es produirà dins el termini màxim de dos mesos comptats des
de l'endemà de l'obertura de les proposicions. Aquesta resolució es notificarà als licitadors i
es publicarà al perfil del contractant de la web d'aquest Ajuntament.

Dins el termini de deu dies de la publicació de l'adjudicació definitiva, l'adjudicatari
haurà de presentar la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualssevol altres documents
acreditatius de la seva aptitud per a contractar, així com constituir la corresponent garantia
definitiva a la qual es fa referència a la clàusula anterior. De no complir amb aquest requisit
per causes sols imputables a l'adjudicatari, decaurà l'adjudicació definitiva.

El fet d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries s'ha d'acreditar,
en el cas que encara no s'hagi dut a terme, presentant els documents següents (original o
còpia autèntica o compulsada), d'acord amb la normativa que desplega la LCSP:

a) Darrer rebut de l'impost sobre activitats econòmiques (lAE) o document d'alta
d'aquest impost, quan l'alta sigui recent i no hagi sorgit encara l'obligació del
pagament.
b) Certificat administratiu expedit per l'órgan competent de l'Administració de l'Estat
respecte de les obligacions tributàries amb aquesta administració.
c) Certificat administratiu expedit per la Tresoreria de l'Ajuntament d'Esporles respecte
de les obligacions tributàries amb aquesta administració.

El licitador que no estigui obligat a presentar tots o algun dels documents o
declaracions corresponents a les obligacions tributàries que siguin exigibles, ha d'acreditar
aquesta circumstància mitjançant una declaració responsable.

El fet d'estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social
s'ha d'acreditar mitjançant un certificat expedit per l'autoritat administrativa competent. En el
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cas que s'hagi de tenir en compte alguna exempció, aquesta circumstància s'ha d'acreditar
mitjançant una declaració responsable.

Els estrangers, siguin persones físiques o jurídiques, pertanyents o no a estats
membres de la Unió Europea i que no tinguin domicili fiscal a Espanya, han de presentar un
certificat expedit per l'autoritat competent al país de procedència en què s'acrediti que es
troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries corresponents. Així mateix,
han de presentar un certificat, també expedit per l'autoritat competent, en què s'acrediti que
es troben al corrent en el compliment de les obligacions socials que s'exigeixin al país de la
seva nacionalitat. Tota la documentació que s'esmenta en aquest apartat s'ha de referir als
dotze darrers mesos.

Si en el termini abans esmentat no es rebés aquesta documentació o el licitador no
justifica que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
i no compleixi així les condicions necessàries, l'Administració, d'acord amb l'article 135.5 de
la LCSP, pot efectuar una nova adjudicació definitiva al licitador o licitadors següents a
aquell, per l'ordre que hagin quedat classificades les seves ofertes segons, sempre que això
fos possible i que el nou adjudicatari hagi prestat la seva conformitat, en aquest cas es
concedirà a aquest un termini de deu dies hàbils per a emplenar l'assenyalat en el segon
paràgraf de la present clàusula. Aquest mateix procediment podrà seguir-se quan es tracti
de continuar l'execució d'un contracte ja iniciat i que hagi estat declarat resolt.

L'adjudicatari definitiu ha d'acreditar l'abonament dels anuncis d'aquesta licitació en
els butlletins oficials i en la premsa, si n'és el cas, fins al límit màxim indicat en el present
plec (500 euros)

CLÀUSULA 14. Formalització del Contracte

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà dins del termini
dels deu (10) dies hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de l'adjudicació
definitiva; constituint aquest document títol suficient per a accedir a qualsevol registre públic.
S'hi han d'afegir, com a part del contracte, l'oferta de l'adjudicatari i un exemplar del plec de
clàusules administratives particulars i de les prescripcions tècniques

Quan l'adjudicatari sigui una Unió Temporal d'Empreses, dins del mateix termini indicat
i abans que se signi el contracte, ha d'aportar l'escriptura pública de constitució com tal i el
NIF que se li ha assignat.

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent al
seu càrrec les despeses corresponents.

CLÁUSULA 15. Execució del Contracte i responsable del contracte

Execució del contracte:
El contractista estarà obligat a lliurar el subministrament a partir del mateix dia de la

formalització del contracte en el lloc que es fixi en l'esmentat document, i amb estricta
subjecció a les estipulacions contingudes en el present Plec de Clàusules Administratives
Particulars.

Les despeses del lliurament i transport dels béns objecte del subministrament al lloc
convingut seran de compte del contractista. L'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per
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causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu lliurament a
l'Administració.

L'adjudicatària posará a disposició de l'Ajuntament al subministrament d'energia
elèctrica d'acord en les estipulacions del present plec.

Responsable del contracte:
Es designa com a responsable del contracte al Sr. Antonio Asensio Campoy, el qual

n'ha de supervisar l'execució i ha de comprovar que la realització s'ajusta al que s'estableix
en el contracte. A mès, ha d'adoptar les decisions i ha de cursar al contractista les ordres i
les instruccions necessàries a fi d'assegurar la realització correcta de la prestació pactada.
Per tant, li correspon dirigir i inspeccionar l'execució del contracte, per a la qual cosa el
poden auxiliar col·laboradors.

CLÀUSULA 16. Revisió de Preus

Els preus establerts en les contractacions objecte d'aquest procediment no seran
objecte de revisió durant el primer any de vigència del contracta, d'acord amb alló que
estableix l'art. 77 de la LCSP.

Pel que fa el període de prorroga, si es dona el cas, els preus s'actualitzaran d'acord
amb l'index general de preus al consum(IPC). En aquest supòsit la revisió no podrà suposar
una variació superior al 85% de la variació experimentada per l'IPC.

CLÀUSULA 17. Drets i Obligacions de l'Adjudicatari

1. Abonaments al contractista. L'adjudicatari tindrà dret a l'abonament del preu dels
subministraments efectivament lliurats i formalment rebuts per l'Administració conformement
a les condicions establertes en el contracte.

És procedirà a l'abonament del preu amb l'informe previ favorable o amb la
conformitat prèvia del funcionari o de l'órgan directiu que rebi o que supervisi el treball o, si
n'ès el cas, del que l'órgan de contractació designi com a responsable.

El pagament s'ha de fer contra la presentació de la factura corresponent, expedida
d'acord amb la normativa vigent, emesa per l'adjudicatari del contracte una vegada lliurat el
subministra a l'Ajuntament, conformada degudament per la unitat o l'órgan directiu que rebi
el treball o, si escau, pel que es designi com a responsable del contracte.

El contractista pot cedir a un tercer, per qualsevol dels mitjans establerts legalment, el
dret de cobrar el preu del contracte. Ara bè, perquè aquesta cessió tingui efecte i perquè
l'Administració expedeixi el manament de pagament a favor del cessionari, ès necessari que
se li notifiqui fefaentment l'acord de cessió.

2. Obligacions del contractista. A mès de les obligacions generals derivades del règim jurídic
del present contracte, són obligacions específiques del contractista les següents:

■ El contractista està obligat a lliurar el de subministrament dins el termini i al lloc fixats
en el contracte, i a executar el contracte amb estricta subjecció a les estipulacions que
conté aquest plec de clàusules administratives particulars. A mès, ha d'observar
fidelment el que s'estableixi a la normativa vigent pel subministrament d'energia
elèctrica, i també les instruccions que, si n'ès el cas, li doni per escrit el responsable
del contracte designat per l'órgan de contractació
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■ El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la
seva realització. La demora, per causes atribuïbles al contractista tindrà les
conseqüències previstes a l'art. 196 LCSP i especificades a la clàusula 21 del present
plec.

■ El contractista està obligat a realitzar totes les operacions que siguin necessàries per,
subministrar l'energia elèctrica, d'acord amb la normativa vigent, i es considera que el
cost d'aquestes operacions ès inclòs en el preu del contracte.

■ L'execució del contracte s'ha de fer a compte i risc del contractista, el qual ha de
respondre de la qualitat del subministrament i dels vicis ocults que es puguin apreciar
durant el termini de garantia.

El contractista no tè dret a indemnització a causa de pèrdues, avaries o perjudicis
ocasionats en els béns abans que siguin lliurats a l'órgan de contractació, llevat que
aquest òrgan hagi incorregut en mora en rebre'Is.

És obligació del contractista indemnitzar per tots els danys i perjudicis que siguin
causats a tercers, per si mateix o per personal o mitjans que en depenguin, com a
conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

■ El contractista ès responsable d'obtenir les cessions, els permisos i les autoritzacions
dels titulars de les patents, els models i les marques de fabricació que, si escau, siguin
necessaris, i ès a compte seu abonar les indemnitzacions que puguin correspondre per
aquests conceptes. Així mateix, són responsables de tota reclamació relativa a la
propietat industrial i comercial i, si escau, han d'indemnitzar l'Administració per tots els
danys i perjudicis que es puguin derivar per a aquesta amb motiu de la interposició de
reclamacions.

■ Obligacions laborals i socials. El contractista ha de complir, sota la seva exclusiva
responsabilitat, les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de
seguretat i higiene en el treball, d'integració social dels discapacitats, fiscal, de
protecció de dades personals, i mediambiental.

■ Així mateix, el contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte
els mitjans personals o materials suficients per a l'execució del contracte, respecte del
qual tè la condició d'empresari a tots els efectes. Als efectes dels riscos laborals el
contractista tè l'obligació d'instruir al personal de la brigada municipal del funcionament
de la maquinària.

■ El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels
materials d'envàs, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts
com a conseqüència de l'execució del contracte, llevat del cas que hagin estat
reclamats per l'Ajuntament. Així mateix, ha de complir les disposicions vigents en
matèria de gestió de residus i complir les actuacions que exigeix la normativa
esmentada.

■ El contractista està obligat a indemnitzar tots els danys i perjudicis que es produeixin a
tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.
Si el contracte s'executa de forma compartida amb mès d'una empresa, tots han de
respondre solidàriament de les responsabilitats.
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■ Serà així mateix pel seu compte indemnitzar els danys i perjudicis directes o indirectes
que es causin a l'Ajuntament en els seus béns i serveis públics o al personal depenent
d'ella, per iguals causes i amb idèntica excepció que la que assenyala l'apartat
anterior.

■ En el cas que el contracte tingui per objecte desenvolupar i posar a disposició
productes protegits per un dret de propietat intel·lectual o industrial, l'execució d'aquest
contracte duu aparellada la cessió a l'Administració contractant del dret d'ús d'aquestes
productes. A més, aquesta Administració pot autoritzar els ens, organismes i entitats
pertanyents al sector públic a qué es refereix l'article 3.1 de la LCSP perqué els utilitzin

■ El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l'article 210 de la
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic per als supòsits de
subcontractació.

■ A la contractació de la corresponent assegurança de responsabilitat civil que cobreixi
els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers.

■ Despeses exigibles al contractista.

■ Són de compte del contractista, les despeses i impostos de l'anunci o anuncis de
licitació i adjudicació, de la formalització del contracte, així com qualssevol altres
que resultin d'aplicació, fixant-se l'import màxim de les despeses derivades de la
publicació de la licitació del contracte, en 500 euros.

■ Van a compte del contractista el cost de la gestió dels residus produïts durant
l'execució del subministrament, de conformitat amb la normativa aplicable.

■ Tant en les ofertes que presentin els interessats com en els pressuposts
d'adjudicació, s'entén que s'hi comprenen totes les taxes i els imposts, directes i
indirectes, i arbitris municipals que gravin sobre l'execució del contracte. Tots són a
compte del contractista.

■ També són a compte del contractista, les despeses del lliurament i transport de
l'energia eléctrica al lloc convingut, així com les despeses que es pugin ocasionar
per aquest subministrament.

CLÀUSULA 18. Prerrogatives de l'Administració

L'órgan de contractació, de conformitat amb l'article 194 de la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic, ostenta les següents prerrogatives:

a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d'interés públic.
d) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d'aquesta.

CLÁUSULA 19. Recepció i Termini de Garantia
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Una vegada realitzat el subministrament de l'energia elèctrica, l'ajuntament
comprovarà la correcta distribució d'aquesta i si es el cas el donarà per rebut.

S'estableix un termini de garantia de d'un (1) ANY , a comptar des de la data de
recepció del subministrament i finalització del contracte, sense perjudici de la responsabilitat
del contractista per vicis ocults de conformitat amb el disposat a l'article 274 LCSP. Durant
aquest termini, l'Administració pot comprovar que el subministrament s'ajusta al que s'ha
contractat i al que s'estipula en aquest plec i en el de prescripcions tècniques.

Durant el període de garantia, el contractista està obligat a reparar, a compte seu,
totes les deficiències que es puguin observar en els béns subministrats, amb independència
de les conseqüències que es puguin derivar de les responsabilitats en què hagi pogut
incórrer, d'acord amb el que s'estableix en aquest plec i en l'article 208.4 de la LCSP.

Si durant el termini de garantia s'acredita l'existència de vicis o defectes en els béns
subministrats, l'Administració tè dret a reclamar del contractista que reposi els que resultin
inadequats o que els repari, si n'hi ha prou.
CLÀUSULA 20. Modificació del Contracte

Una vegada perfeccionat el contracte, l'órgan de contractació només podrà introduir
modificacions en el mateix per raons d'interès públic i per a atendre a causes imprevistes,
justificant degudament la seva necessitat en l'expedient, ja sigui com a prerrogativa de
l'Administració d'acceptació obligada per al contractista, segons els articles 194, 202 i 272
de la LCSP, quan l'import de les modificacions no superi, aïlladament o conjuntament, el 20
% del preu inicial del contracte (IVA exclòs), o ja sigui de mutu acord entre les parts, tenint
en compte els principis de llibertat de pactes i de bona administració establerts en l'article 25
de la LCSP. En aquests casos cal atenir-se al que es disposa en els articles 140, 202 i 272
de la LCSP.

CLÁUSULA 21 Penalitats per Incompliment

— Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en
demora respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament
per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries previstes en l'article
196.4 de la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic (de 0,20 euros per
cada 1.000 euros del preu del contracte)

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del
contracte, l'órgan de contractació estarà facultat per a procedir a la resolució del mateix o
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

Les penalitats s'imposaran per acord de l'órgan de contractació que serà
immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en
concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia
que, si escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se de les esmentades
certificacions.

CLÀUSULA 22 Cessió i subcontractació

La cessió del contracte i la subcontractació es regeixen pel que disposen,
respectivament, els articles 209 i 210 LCSP. En tot cas, l'adjudicatari ha de comunicar a
l'Administració, anticipadament i per escrit, la intenció de formalitzar els subcontractes,
d'acord amb l'article 210.2 b de la LCSP.
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CLÀUSULA 22. Resolució del Contracte

A més dels casos de compliment, la resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits
que s'assenyalen en aquest Plec i en els fixats en els articles 206 i 275 de la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic; i s'acordarà per l'òrgan de contractació,
d'ofici 0 a instància del contractista, fet que dóna lloc als efectes prevists en els articles 208 i
276 de la LCSP.

Així, quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a
l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia
CLÀUSULA 23. Devolució o cancel·lació de la garantia definitiva

Una vegada que el contractista hagi complert les obligacions derivades del contracte,
si no resulten responsabilitats que s'hagin d'exercir sobre la garantia definitiva, i
transcorregut el període de garantia, si n'és el cas, se'n dictarà l'acord de devolució o
cancel·lació, amb l'informe previ favorable del responsable del contracte o de qui exerceixi la
direcció del contracte.

CLÀUSULA 22. Règim Jurídic del Contracte

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i
extinció es regirà per l'establert en aquest Plec, i per al no previst en ell, serà d'aplicació la
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic i el Reial decret 1098/2001,
de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques en tot el que no s'oposi a la Llei 30/2007; supletòriament
s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'aixó, les normes de dret
privat.

L'Ordre Jurisdiccional Contenciós Administratiu serà el competent per a resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present contracte de conformitat amb el
disposat en l'article 21.1 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Esporles a
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ANNEX I-

REF.

CONTRATO
DIRECCION DEL
SUMINISTRO

DIRECCIÓ
N ACTUAL
DEL
SUMINIST
RO

N°
CONTAD

OR
ZONA DE
SUMINISTRO

05000194089
9 QUARTER 24, ESPORLES 44841823 Centre Salut

05000194128
4 QUARTER 89, ESPORLES 94652075

Gabriel Comas i
Ribas

05000194138
2 VILANOVA, ESPORLES

Plaça
Guillem

Segui
00187513

7
05000194208

3 COTONER, ESPORLES 53020274 Públic

05000194237
1

MOSSÈN ALCOV 2,
ESPORLES

00558289
3 Arbre Nadal

05000194244
4 ESPORLES, *, SESGLEIETA

00309855
4

05000194271
4 RECTORIA 26, ESPORLES

05804157
9

Aparcament Can
Campos i
enllumenat

05000194411
6 CAN CAMPOS, ESPORLES 53020258 Cl. Major

05000194420
9

JOAN CABOT, E.T. JUNTO
N., 43 ESPORLES

00126059
2

05000194460
8

JOAN RIUTORT, SON
GALCERAN, S/N,
ESPORLES

08937262
4 Públic

05000194590
3 JAUME 1, ESPORLES

00090543
2

05000194637
5

MIQUEL MAROU,
ESPORLES

Miquel
Marquès

08937264
6

05000194788
0

CASES DEL PO 8 B,
ESPORLES

08054485
2 Casa des Poble

05000194821
8

SOL, E.T. POLIG. RA, FAL
4835, ESPORLES C/. Ouerter 53020230

05000194847
0 ESTRICADORS, ESPORLES

Cl.
Estricadors
. (Parc)

08937262
3

05000194976
1

VALLDEMOSSA, S.
GALCERAN,L, ADO IGLESIA,
SES.

Plaça
Esgleieta

00050139
8 S'Esgleieta

05000195013
4 DARRERA SA P, ESPORLES

Darrera sa

P.
00050140

2 Cl. Darrera s. P.

05000195071 MOSSÈN ALCOV 17, LDO. 08552671 1 mateix Contador
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7 PUBLICO, ESPORLES 7 per enllumenat
05000195071

7
MOSSÈN ALCOV 17. LDO.
PUBLICO, ESPORLES

08552671
7 Id

05000195071
7

MOSSÈN ALCOV 17, LDO.
PUBLICO, ESPORLES

08552671
7 Id

05000195071
7

MOSSÈN ALCOV 17, LDO.
PUBLICO, ESPORLES

08552671
7 Id

05000195071
7

MOSSÈN ALCOV 17, LDO.
PUBLICO, ESPORLES

08552671
7 Id

05000195071
7

MOSSÈN ALCOV 17, LDO.
PUBLICO, ESPORLES

08552671
7 Id

05000195072
2

MOSSÈN ALCOV 17,
ESPORLES 94841851 Escoleta

05000195105
8 S HORT DEN C, ESPORLES

00113767
8 Repetido

05000195310
0

VIAL CENTRAL,
SESGLEIETA

05651722
0 Jardí de flors

05000194236
6

MOSSÈN ALCOVER. 2
ESPORLES 2501953

05000195466
7

C.ESPORLES-
PUIGPUNYENT S/N
S'ESGLEITA

08552965
4

05000243087
9

AVDA. SES ROTGETES S/N,
S'ESGLEITA

08497302
2

05000194245
9

C/. ESPORLES S/N,
S'ESGLEITA

08552995
3

05000195499
4

CNO. CEMENTER,
ESPORLES

08552672
2 Camp Futbol - Bar

05000195500
0

CNO. CEMENTER,
DEPURADORA, ESPORLES

08937262
5 Magatxem

05000195501
4

CNO. CEMENTER,
CEMENTERIO MUNICIPAL,
ESPORLES

00174115
7 Cementiri

05000195551
1 CONSTITUCIÓ, ESPORLES

08054482
3 Enllumenat

05000216090
7

VALLDEMOSSA-
E.VALLDEMOSSA

Validemos
sa (Urb)

00188340
5

Repetido Son
Dameto

05000236473
4

AVSES
ROTGETES,SECTOR 1,
SESGLEIETA

Ses
Rotgetes

08937264
2 Ses Rotgetes

05000236788
3

AVSES
ROTGETES.SECTOR II,
SESGLEIETA Id

08937264
3 Id

05000244394
5

COTONER 3, LOC.LOCAL,
ESPORLES

08512789
7 Centre dia

05000248258
8

ESPANYA 3, BJO,
ESPORLES

00035350
2

05000252574
5

CA L'ONCLE, JTO TRAPO,
ESPORLES

08937264
4

05000255381
7

CTRA. ESGLAYE, AP
JTO.INSTITUT,ESPORLES

08552866
6 Institut
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05000255898
4

ESTRICADORS, AP ESQ.
TRIES, ESPORLES Fon d. baix

08937264
5

05000255899
9

ESTRICADORS, ESO. TRIES
PC.UA1, ESPORLES

Caseta
bombeix

05053303
3

05000256770
2

ESPORLES-VAL,GIMNAS.
INST, ESPORLES

05054545
0 Pabellò

05000256936
7

ESPORLES-VAL, EST BOMB
S. OUINT, ESPORLES

Sanajamen
t

05054545
1

Ctra. Esgleieta-
Esporles

05000268489
3 CAL AMET, 5, ESPORLES

00095461
2

Escoleta Gabriel
Comas i Ribas

05000713259
8

COSTA SANT P 7,
ESPORLES

00563558
1 Cases Monges

ESPANYA 1, BJO,
ESPORLES

SON TRIAS
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ANNEX I I - MODEL PROPOSICIO ECONOMICA

«D. , amb domicili a l'efecte de
notificacions a , 0/ , num. , amb
DNI núm. , en representació de l'Entitat , amb
CIF núm. , assabentat de l'expedient per a la contractació de
subministrament de mitjançant
procediment obert (varis criteris d'adjudicació), faig constar que conec el Plec que
serveix de base al contracte així com les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder
ser-ne adjudicatari i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a
portar a terme l'objecte del contracte pels imports següents:

Import de euros IVA exclòs.

Tipus impositiu de l'IVA aplicable %

Import corresponent a l'IVA euros

Preu total ^ euros

preus unitaris següents, Impost sobre electricitat i IVA exclòs:

POTENCIES CONTRACTADES MENORS A 10 kW

TARIFA 2.0.A

Preu unitari ofert, IE i IVA
exclosos^

Terme potència anual €/kW
Terme energia €/kWh

POTENCIES CONTRACTADES ENTRE 10 1 15 kW

TARIFA 2.1.A

Preu unitari ofert, IE i
IVA exclosos^

Terme potència anual €/kW
Terme energia €/kWh

TARIFA 2.1.DHA
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Preu unitari ofert, IE i
IVA exclosos

Terme potència anual €/kW
Terme energia P1 - Punta €/kWh
Terme energia P2 - Vall €/kWh

POTENCIES CONTRACTADES SUPERIORS A 15 kW

TARIFA 3.0A

POTÈNCIA contractada
Preu unitari ofert, IE i
IVA exclosos^

Terme potència P1 - Punta anual €/kWh
Terme potència P2 - Pla anual €/kWh
Terme potència P3 - Vall anual €/kWh

(Lloc, data I signatura del licitador)

En de de 2008.

Signatura del licitador,

DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA VIGÈNCIA DEL CÀRREC QUE
M'AUTORITZA A LA REPRESENTACIÓ

(noms i cognoms) amb
domicili a carrer/plaça telèfon

districte postal , amb DNI/NIF núm que actuo en
nom i representació de DECLAR SOTA LA
MEVA RESPONSABILITAT davant l'òrgan de contractació de l'Ajuntament d'Esporles la
vigència del càrrec que m'autoritza a la representació segons consta en l'escriptura de

atorgada a davant el notari
en data (amb número de protocol ).

Data i signatura
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DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE
CAPACITAT PER SUBSCRIURE CONTRACTES

(nom i cognoms) amb
domicili a carrer/plaça

districte postal , amb
DNI/NIF núm , que actuu (1)
DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT davant l'òrgan de contractació de
l'Ajuntament d'Esporles, que no concorre cap de les circumstàncies que m'incapaciten per
signar contractes amb l'Administració previstes en l'article 49 de la Llei 30/2007, de
contractes del sector públic, en el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, que aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions Públiques, i que estic al
corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Estat, amb l'Ajuntament d'Esporles i
amb la Seguretat Social i, a més, que no m'he donat de baixa de l'impost sobre activitats
econòmiques.

d de

Signatura i segell de l'empresa.

(1) En nom propi o en nom i representació de

2." Aprovar la següent mesa de contractació:

President.
Sr. batle o per delegació o regidor en qui delegui.

Vocals:
Sr. Regidor delegat de l'àrea

d'urbanisme i projectes municipals.
Sr. Representant del grup polític PP,
Sr. Representant del PSOE,.
Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo, secretaria Interventora de la

Corporació.
Sr. Bartolomé Pons Iradiel arquitecte municipal

Secretari:
Sra. Maria Frontera Carbonell funcionari de la Corporació, en substitució el Sr. Pere

Auli Matas.

3.- Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el perfil del contractant anunci de
licitació perquè en el termini de 26 dies puguin presentar les proposicions que estimin més
pertinents.

Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada per unanimitat dels assistents.

CONVENI TERCERA EDAT.- El Sr. Josep M. Ferra Terrasa, dona lectura a la següent:
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PROPOSTA

Vist l'esborrany del conveni sobre la cessió de i'ús de part de les dependencies de
l'edlflcI propietat de l'ajuntament, situat entre els carrers Cotoner I Canonge J Garau a les
Persones Majors, pel present venc a proposar el Ple el següent acord:

1Aprovar el conveni que a continuació es detalla:

CONVENI SOBRE LA CESSIÓ DE L'US DE PART DE LES DEPENDENCIES DE L'EDIFICI
PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT, SITUAT ENTRE ELS CARRERS COTONER I CANONGE

J. GARAU A LES PERSONES MAJORS

Esporles, de juny de 2011.

REUNITS

D'una part, el Sr. Miquel Ensenyat RIutort, Batle-President de l'Ajuntament
d'Esporles, Comunitat Autónoma de les Illes Balears, de conformitat amb el que disposa la Llei
7/85.

D'altra part el Sr. José Villanueva Gómez, en qualitat de President de
l'Associació de Persones Majors d'Esporles.

Cada un d'ells Intervé en la respectiva condició esmentada, I de mutu acord,

EXPOSEN

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

ESTIPULACIONS

PRIMERA." L'Ajuntament d'Esporles es compromet a cedir l'ús de les
dependències marcades en el plànol en color vermell , a l'Associació de la Persones Majors
d'Esporles, amb exclusivitat I de forma gratuïta pel termini de vint (20) anys.

. Els concessionaris es comprometen a deixar-los lliures, transcorreguts els vint (20)
anys.

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

La utilització de les zones blaves serà regulada per l'Ajuntament, qui les podrà
emprar en primer lloc, sl aquest no les hagués d'utllitzar, serà preferent l'associació de
persones majors I en tercer la resta d'usuaris, segons l'organització de l'ajuntament.

SEGONA." Les dependències, l'ús de les quals son l'objecte de la cessió,
hauran de destInar-se per l'Associació única I exclusivament per a complir les finalitats pròpies
de dita Associació, amb expressa prohibició de realitzar qualsevol tipus d'activitat comercial,
professional, etc.
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TERCERA." L' Associació nc podrà realitzar cap tipus d'obres en els locals,
sense consultar prèviament a lAjuntament i obtenir la corresponent autorització per escrit,
reservant-se l'Ajuntament el dret de la inspecció de les mateixes.

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

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

CINQUENA." Al finalitzar qualsevol el termini assenyalat a la primera estipulació,
els locals es retornaran a l'Ajuntament amb bon estat de conservació.

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

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

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

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

2." Autoritzar al Batle per signar el documents que siguin necessaris.

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.

ACORD ADHESIÓ DEL PERSONAL DEL PATRONAT D'ESCOLES MUNICIPALS AL
CONVENI LABORAL MUNICIPAL.- El Sr. Pere trias Aulí dona lectura a la següent:

PROPOSTA

ACORD D'ADHESIÓ DEL PERSONAL DEL PATRONAT D'ESCOLES MUNICIPALS AL
CONVENI DEL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES

Aquesta Comissió es constitueix en data 26 d'abril de 2011 i està formada per Tomeu
Aulí Ginard i Francisca Arbós Purxet amb DNI 43078777-F i 43111539-V en representació
del Patronat d'escoles municipals d'Esporles i el SR. Miquel Ensenyat Riutort amb DNI
43058368 E en representació de l'Ajuntament d'Esporles, i redacta el present acord
d'adhesió del personal del Patronat d'escoles municipals d'Esporles al conveni del personal
laboral de l'Ajuntament d'Esporles.

1r." Aquest acord afecta al conjunt del personal laboral al servei del Patronat d'escoles
municipals d'Esporles.
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2n.- La duració del present Acord és d'un any, a comptar a partir del dia següent de la seva
aprovació per part del Ple de l'Ajuntament d'Esporles, entenent-se prorrogat per terminis
successius d'un any, si no es produeix la denúncia un mes abans de la seva finalització. En
tant no es signés un nou acord el contingut del mateix continuarà plenament vigent.

3r.- S'estableix una equiparació íntegra amb les condicions laborals vigents en cada moment
amb el personal laboral de l'Ajuntament d'Esporles, en els següents camps; obligacions del
personal, provisió de llocs de treball, categories professionals, formació, temps de descans,
excedències, reconeixements de serveis, situacions d'incapacitat temporal, drets sindical,
mesures referents a la salvaguarda de la salut i la prevenció de riscos laborals, així com
qualsevol altre àrea o millora, que sigui d'aplicació al personal laboral de l'ajuntament
d'Esporles.

4t.- Les retribucions seran les corresponents a la categoria professional aplicable al personal
laboral del Patronat d'escoles municipals d'Esporles, segons es determini al Catàleg de llocs
de treball del Patronat.

Un cop elaborat i aprovat aquest Catàleg, no sortirà efectes fins que ho permeti la
legislació estatal pel que fa referència a les retribucions del personal de les corporacions
locals i aquest Ajuntament doti la corresponent partida per fer front a la despesa.

El patronat es compromet, un cop ho aprovi el Ple de l'Ajuntament, a que en quant la
situació legal i económica ho permeti iniciarà l'actualització dels salaris d'acord al catàleg de
llocs de treball.

Un cop ho permeti la normativa estatal i ho aprovi el Ple de l'Ajuntament es
disposarà d'un termini de tres (3) anys per completar les retribucions fixades a la relació de
llocs de treball.

5é.- Per al conjunt del personal laboral de l'escoleta d'infants i de l'escola de música i dansa
donada la naturalesa i configuració de l'activitat prestada es disposa el següent calendari
laboral:

Escoleta d'infants.
Es determina com a mes de vacances el mes d'agost, degut a l'exigència de
desenvolupar el programa educatiu seguint el calendari escolar donat per la
Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. Es consideren
períodes no lectius els corresponents a les festivitats de Nadal i Pasqua.
Escola de música i dansa.
Les vacances seran d'un (1) mes i es gaudiran durant el període estival. La resta de
períodes no lectius es regiran pel calendari escolar de la Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears.

6è.-
Horaris Escola Música i Dansa i de3 l'escoleta 0-3 anys.
Els horaris d'aplicació al personal son els vigents durant el moment de la signatura del
present pacte.
Escoleta 0-3 anys:
Personal docent: 32.5 h lectives i 5 h no lectives
Personal no docent: 37.50 hores
Escola de música:
25 h presencials i 10 h de preparació, concerts, etc.

7è.-Constitució de la Comissió paritaria.
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Es constitueix una Comissió paritària per a la interpretació, la vigilància i el compliment
d'aquest pacte en el termini màxim d'un (1) mes des de la seva aprovació pel Ple de
l'Ajuntament d'Esporles.

8è.- Composició de la Comissió paritària.
1. La Comissió serà formada per un total de quatre (4) membres: dos representants

dels treballadors i treballadores del Patronat d'escoles municipals d'Esporles, el
gerent del patronat i un representat polític nomenat pel Ple de l'ajuntament
d'Esporles.

2. La presidència la desenvoluparà una de les parts, alternativament, cada vegada que
es reuneixi la comissió.

3. Es podran nomenar fins a dos assessors per cada part, que assistiran a les sessions
de la comissió amb veu peró sense vot.

9è.- Funcionament de la Comissió paritària.
1. La Comissió paritària es reunirà quan ho demani una de les parts integrants del

pacte.
2. Els acords es prendran per majoria absoluta i quedaran reflectits en una acta que

s'estendrà a l'efecte en cada sessió.
3. Com a secretari actuarà el del Patronat d'escoles municipal d'Esporles amb veu peró

sense vot.
4. Els acord adoptats per la Comissió Paritària es duran a Ple per a la seva ratificació, i

si n'es el cas, la seva incorporació com a annex al present acord.

10è.-Atribucions de la Comissió paritària.
1. Interpretar l'articulat, les clàusu7les i els annexos d'aquest acord, en totes aquelles

qüestions que plantegin les parts.
2. Conèixer qualsevol conflicte col·lectiu que es generi en l'àmbit d'aquest acord.
3. Vigilar que s'apliqui correctament el present acord.

La Sra. Dolors Nadal demana si incrementaria alguna despesa, el Batle li respongué que no,
fins que la llei ho permetés.

La Sra Nadal insistí en que respecta dels salaris ja ho havia entès,peró que passava amb les
ajudes mediques etc., que si no s'incrementava la despesa podria perjudicar a la resta dels
treballadors de l'ajuntament, ja que els minimitzava la quantitat per les seves despeses, per tant
el seu grup s'abstindria.

El Batle li respongué que no perjudicava la resta del personal.

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

- Sis (6) vots a favor del PAS-PSM i PSOE
- Tres (3 abstencions del PP

ORDENANÇA CENTRE DE DIA I NIT.- El Batle Sr. Miquel Ensenyat Riutort, dona lectura a la
següent:
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ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLIC PER AL SERVEI D'ESTADES

DIURNES I NOCTURNES AL CENTRE de DIA i NIT

Vista la demanda de prestació del Servei d'Estades Diürnes i Nocturnes al Centre de Dia
i Nit que s'ha traduït en una diversitat de casos per atendre, procedents de diferents
condicions econòmiques, però amb dret a ser ateses, i conformement amb el principi
d'universalització dels serveis, es fa necessari procedir a la regulació econòmica de les
prestacions a través de l'aplicació d'una ordenança municipal, en la qual es regularitzin i
formalitzin les característiques de prestació dels serveis, els seus costos i les aportacions
dels seus usuaris, amb la previsió de les reduccions que s'hagin d'aplicar per raó de les
condicions socials, econòmiques, etc. dels sol·licitants i/o usuaris.

En conseqüència, conforme amb el que estableix la Llei 7/85 sobre competències
municipals, les potestats reglamentàries que es reconeixen als ajuntaments al RD 781/86,
així com la consideració d'aquests serveis segons preveu el RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el tex refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'estableix la
present Ordenança de preus públics per a la prestació del Servei d'Estades Diürnes i
Nocturnes al Centre de Dia i Nit que es regirà per les següents normes:

Article 1.- Fonament i naturalesa

D'acord amb el que es preveu a l'art. 15 i següents en relació amb l'art. 41 i següents,
ambdós el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el tex refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l'Ajuntament d'Esporles, estableix el preu públic per a la prestació
del Servei d'Estades Diürnes i Nocturnes al Centre de Dia i Nit, especificat a les tarifes
corresponents i que es regirà per la present ordenança.

Article 2.- Fet imposable.

Constitueix el fet imposable d'aquesta ordenança l'estada Diürna i/o Nocturna al Centre de
Dia i Nit, gestionat per l'ajuntament d'Esporles

Article 3." Subjectes passius

Estan obligats al pagament del preu públic, regulat en aquesta Ordenança,

a) Les persones que es beneficiïn del Servei d'Estades Diürnes i Nocturnes al Centre de
Dia i Nit, prestats per aquest Ajuntament.

b) En substitució d'aquestes, els familiars que fenguin l'obligació legal o pactada
d'atendre els usuaris del Servei d'Estades Diürnes i Nocturnes al Centre de Dia i Nit. En el
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supòsit de quedar pendent d'abonar alguna quantitat del present servei, en morir el
beneficiari, la susdita quantitat tindrà el concepte de deute del causant a la liquidació
d'herència.

Article 4.- Quantia

La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixada a la tarifa continguda
a l'apartat següent:

La quota que paguin els usuaris amb dependència, per utilitzar les places concertades amb
la Conselleria d'Afer Socials, es calcularà d'acord amb el copagament establert per la
Conselleria en cada moment.

Els usuaris que no tenguin dependència reconeguda o que no entrin dins el conveni de
places concertades pagaran un preu públic que dependrà de la seva capacitat econòmica,
calculant-lo de la següent manera:

A) QUOTA CENTRE DE DIA

1)De dies hàbils de Dilluns a Divendres;

a) Amb caràcter general, les quotes a pagar serà del 65% de la pensió mínima
mensual fixada en els pressuposts generals de l'Estat per a cada any,

(Pel 2011 la pensió mínima fixada en els pressuposts generals de l'Estat ès de 593,70€/mes.
Quota 65%= 385,91€,)

b) Es podrà fer us de dies individuals de forma no periòdica o regular, amb un mínim de 2
dies setmanals i la quota a pagar per dia serà del 3.25% de la pensió mínima mensual
fixada en els pressuposts generals de l'Estat per a cada any,

(Pel 2011 la pensió mínima fixada en els pressuposts generals de l'Estat ès de 593,70€/mes.
Quota 3.25%= 20.78€,)

2) De Dissabtes, Diumenges i Festius:

a) La quota a pagar per dia corresponent a dissabtes, diumenges o festius serà del
3.75% de la pensió mínima mensual fixada en els pressuposts generals de l'Estat per a cada
any,

(Pel 2011 la pensió mínima fixada en els pressuposts generals de l'Estat és de 593,70€/mes.
Quota 3.75%= 22.26€,
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3) Servei de menjador: Dinar ; 5 €

B) QUOTA CENTRE DE NIT

La quota a pagar per dia serà del 3.25% de la pensió mínima mensual fixada en els
pressuposts generals de l'Estat per a cada any amb una quota mínima de 12€ per dia.
(Pel 2011 la pensió mínima fixada en els pressuposts generals de l'Estat és de 593,70€/mes.
Quota 3.25%= 20.78€,)

Article 5." Bonificacions

A instància de part i en tot cas previ informe tècnic favorable dels serveis socials municipals,
el Batle pot atorgar bonificacions a les quotes, quan les circumstàncies socioeconómiqes del
sol·licitant manifestin una situació no adequada a les normes o l'ús que marquin en cada
moment un nivell mínim de subsistència

Article 6." Exempcions
La persona beneficiària o que sol·liciti el servei podrà demanar l'exempció de la quota
sempre que justifiqui la petició d'incapacitat económica del subjecte passiu i dels seus
familiars per atendre el seu pagament. Els serveis socials municipals, una vegada
comprovades les circumstàncies al·legades, informaran i n'elevaran la proposta
corresponent i el Batle podrà atorgar l'exempció.

Article 7." Liquidació i cobrament de les quotes

L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment en
què s'iniciï la prestació del servei.

A principi de cada mes els serveis socials municipals responsables del Servei d'Estades
Diürnes i Nocturnes al Centre de Dia i Nit comunicaran als serveis econòmics les dades
corresponents a cada usuari, relatius al mes anterior, i per part dels serveis econòmics de la
corporació es procedirà a la corresponent liquidació i al seu càrrec en compte bancari.

L'incompliment del pagament de les quotes en el termini establert, així com l'ocultament
de la quantia dels ingressos de la unitat de convivència, donarà lloc a la baixa de la
prestació del servei, sense perjudici del corresponent expedient per liquidar les quotes no
cobrades i imposar les sancions a les quals dóna lloc.
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Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i restarà en vigor fins a la seva modificació o
derogació expressa.

La Sra. Dolores Nadal demanà, si la tarifa nocturna era de 12 euros per dia, si es faria una
tarifa mensual? com el centre de Dia. Com era el tema de la bonificació que només amb
l'informe de la Assistenta Social, ja es podia prendre la decisió de bonificar?, que creia
oportú crear una comissió per decidir les bonificacions d'acord amb les avaluacions.

Respecta de l'estudi econòmic l'import de la Conselleria segons conveni es de 72.000 euros
i crec que no es la quantitat conveniada.
El Sr. Batle digué que el centre de nit no era per una estada llarga, si no més una cosa
puntual malaltia d'un familiar, una necessitat a un moment donat etc. No una residencia.

La Sra. Aina Salom afirmar d'acord amb el Sr. Batle, que els centres de nit eren una
concepció diferent d'una residencia, que les intervencions eren puntuals.
La Sra. Nadal digué que a l'ordenança es recollia que podia estar obert els dissabtes i
diumenges si era així?
El Sr. Batle digué que en la mesura de lo possible era aquesta la intenció.

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

- Sis (6) vots a favor del PAS-PSM i PSOE
- Tres (3 abstencions del PP

DEVOLUCIONS.- El sr. Batle demanà tractar d'urgéncia aquest punt i sotmès a votació es
aprovat per unanimitat dels assistents.

PROPOSTA DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

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

Ref. Contribuent Padró Motiu devolució Import
020-05-07-1028 M. Eugenia Estela Carbonell IVTM Baixa 2004 157,06
020-10-07-1368 M. Dolors Fortuny Bennassar IVTM Baixa 23-07-2010 12,78

4108927 Miguel Llambias Valiente IBI Acord Agència Tributària 823,35

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.

MOCIO MUNICIPAL DE SUPORT AL SISTEMA DE DIPÒSIT I RETORN D'ENVASOS.- El
Sr. Batle demanà tractar d'urgéncia aquest punt i sotmès a votació es aprovat per unanimitat
dels assistents.
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El Sr. Vicenç Vidal dona lectura a la següent:

P ROPOSTA

PROPOSTA DE MOCIÓ AL PLE MUNICIPAL D'ESPORLES EN RELACIÓ AMB EL
SUPORT AL SISTEMA DE DIPÒSIT, DEVOLUCIÓ I RETORN D'ENVASOS (SDDR)

Les polítiques i normatives ambientals de la Unió Europea es basen en els principis de
precaució i prevenció, d'acord amb els criteris que s'hauria d'evitar el dany ambiental en
origen i que el responsable de posar en el mercat un producte que es converteix en residu
se n'ha de responsabilitzar. D'altra banda, el VI Programa d'Acció Ambiental de la UE
planteja com a objectiu principal la dissociació entre creixement i la producció de residus, i
esmenta la prevenció com a principal element de la política de gestió de residus.
Atès que les normatives europees, estatals i del Consell de Mallorca en matèria de residus i
residus d'envasos van encaminades a uns objectius de reciclatge i reducció que no s'han
assolit.
Atès que la Directiva d'envasos 12/2004/CE marca com a objectius mínims de reciclatge
dels materials dels envasos del 55% per a l'any 2008 i que es va arribar només al 48% per
als envasos de procedència municipal.
Atès que el PDSRU estableix com a objectiu el reciclatge del 28% dels envasos lleugers per
al 2013 i que a 2008 no es va arribar al 10%. I atès que a l'actualitat la Planta de Selecció
d'envasos genera un rebuig de més del 40% del total dels envasos lleugers que entren per a
ser reciclats.
Atès que, segons la LERE 11/1997, els sistemes de dipòsit, devolució i retorn d'envasos
(SDDR) són el sistema obligatori de gestió d'envasos, peró que per interès del sector de
l'envàs no s'han desenvolupat.
Atès que els SDDR han estat utilitzats tradicionalment per les empreses envasadores abans
que, a partir dels anys 60, apareguessin els envasos d'un sol ús.
Atès que la normativa comunitària, estatal i insular planteja que s'han de reduir els residus i
els residus d'envasos, però que la realitat ha estat que en els darrers anys els residus
d'envasos no paren d'augmentar.
Atès que la normativa estatal d'envasos estableix que el "sobrecost" de la recollida selectiva
d'envasos ha de recaure sobre els Sistemes Integrats de Gestió, peró que els ens locals
assumeixen el "cost" total de la gestió dels envasos, el qual ès superior al sufragat pels
Sistemes Integrats de Gestió.
Atès que el principi de responsabilitat ampliada del productor ha estat un principi primordial
de la política europea i ha rebut el suport de l'OCDE per la capacitat que tè d'assumir els
costos de les empreses i de deslliurar la societat d'aquests costos.
Atès que el Consell de Mallorca tè les competències compartides en residus i envasos per
desenvolupar els SDDR segons la LERE, a més, el PDSRU aprovat en revisió el 6 de febrer
de 2006, al Títol 2, Capítol I sobre Reducció, s'esmenta a l'Article 9 Punt 1. "Els Municipis,
dins el seu àmbit territorial, duran a terme mesures encaminades a fomentar la reducció de
residus mitjançant, com a ,mínim les següents actuacions: a)Foment de la utilització
d'envasos retornadles.
Atès que el mateix Article 9 en el punt 2 cita " El Consell de Mallorca durà mesures
encaminades a fomentar la reducció I el reciclatge de residus mitjançant les següents
actuacions de caràcter supramunicipal: a) Foment de programes sectorials de minimitzacló
de residus. "
Atès que els SDDR han demostrat, arreu on s'apliquen, que obtenen els millors resultats de
recuperació dels envasos.
Atès que els SDDR afavoreixen l'augment de l'envasament en envasos reutilitzables.
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Atès que aquest municipi està compromès i tè voluntat política de desenvolupar actuacions
de prevenció dels residus i de la contaminació, de mitigar el canvi climàtic, de promoure
models de gestió dels residus i dels envasos com a recursos, que potenciïn la reducció i
recuperació màxima dels residus.

ACORDEM I PROPOSEM
Al Ple de l'Ajuntament del municipi d'Esporles l'adopció dels següents acords:
- Refermar el compromís d'aquest municipi de desenvolupar actuacions encaminades a

reduir els residus i residus d'envasos, recuperar el màxim de residus d'envasos i
sensibilitzar la població i els agents comercials i econòmics per contribuir a aquests
objectius de prevenció de la contaminació, d'evitar l'esgotament de recursos i el canvi
climàtic, tot potenciant una distribució i un consum responsables.

- Proposar al a la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, fent ús de les seves
competències, obrin el debat i la redacció al més aviat possible d'una Llei Autonómica de
les Illes Balears de prevenció de residus que plantegi com a sistema general i obligatori
els SDDR, i que promogui, alhora, els envasos reutilitzables i aquelles mesures que facin
reduir els residus.

- Demanar com a primer pas el canvi de model de gestió dels envasos a través del
desplegament dels sistemes de dipòsit i retorn d'envasos com a sistema general de
gestió d'alguns envasos.

- Promoure el debat entre el món local a la demarcació o territori: amb les associacions

municipalistes, els ens locals de gestió i supramunicipals (Mancomunitats, consorcis.
Ajuntaments...) i les entitats socials que el promouen.

- Demanar al Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, al propi Consell de
Mallorca a encarregar un estudi sobre la viabilitat dels SDDR i a mostrar el seu interès
en promoure aquesta inciativa que ja funciona a diversos països del Món, molt més
avançats en la reducció de residus.

- Comprometre's a donar suport a la Plataforma per a la Reducció de Residus de Mallorca
així mateix com a la Xarxa Estatal Redtorna i a les iniciatives que duguin a terme per a la
incentivació i promoció dels SDDR.

- Demanar al Govern i al Parlament de les Illes Balears que proposin, en la revisió de la
Ley de Envases y Residuos de Envases (LERE) o de la Ley de Residuos 10/98 ,

l'adopció de propostes que contribueixin a reduir els residus d'envasos, la reutilització i
l'obligació dels SDDR com a sistema general de gestió dels residus d'envasos i que
s'apliqui el criteri de responsabilitat del productor.

- Comunicar al sector comercial i a la ciutadania els beneficis ambientals i econòmics

d'aquest sistema i dels continguts d'aquesta moció, i demanar-hi el suport.
- Fer publicitat d'aquesta moció i els seus acords al sector comercial, a la ciutadania

d'Esporles i als mitjans de comunicació.
- Refermar (en el cas que ja s'hagin pronunciat) o prendre el compromís de l'Ajuntament

de seguir duent (o dur) a terme accions per reduir les bosses de plàstic i donar suport a
les actuacions encaminades a regular de forma efectiva la distribució de les bosses de
plàstic.
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- Traslladar aquesta moció al Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, al
propi Consell de Mallorca, així com a la Conselleria de Medi Ambient i al Govern Balear.

El Sr. Gaspar Sabater digué que li pareixia una bona iniciativa.

La Sra. Francisca Ripoll, volgué puntualitza, que com que a l'església es feia també recollida
de roba si alguna vegada manques, si es podia interrompi per aquell mes a fi de donar abast.

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.

PRECS I PREGUNTES:
No se'n fan

El Sr. Batle a continuació pren la paraula per agrair a tots els membres del consistori. Regidors
i Regidores, la seva feina, que havia estat una legislatura molt intensa, digué, peró sense
enfrontaments, en bon ambient. Que encara que les coses es veiessin de distint criteri,
l'important era el diàleg.

Que a pesar de la política el que importava, eren les persones, poder-se saludar pel poble com
vertaders amics.

Així mateix tingué unes paraules per agrair a la Secretaria de l'ajuntament, que en una
legislatura tan complexa com aquesta, en moltes subvencions, s'aconseguís treure la feina
endavant amb els mateixos recursos humans.

La Secretaria dona les gràcies en nom seu i dels seus companys, per les paraules del Sr.
Batle.

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

Fcnnrlíac H'ahril Ho 9011
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ACTA DE LA SESSIÓ ESTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 7 DE JUNY DE 2011

Membres assistents;
Sr. Miguel Ensenyat Riutort
Sr. Josep Maria Ferra Terrasa
Sr. Dolors Nadal Llinàs
Sr. Antonio Asensio Campoy
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Maria Francisca Ripoll Morell
Sr. Vicenç Vidal Matas
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Gaspar Sabater Nicolau
Sr. Alna Maria Salom Soler

Membres que excusen la seva assistència:
Sr. Severiano Quevedo Mora

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores i
deu minuts del dia set de juny de 2011, 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, Miguel
Ensenyat Riutort, i amb l'assistència dels senyors regidors que es relacionen a
l'encapçalament, amb l'objecte de celebrar sessió extraordinària i en ella tractar els assumptes
inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretari la Sra.
Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- El Sr. President pregunta si qualque membre de la Corporació ha de fer
qualque observació a l'acta de la sessió extraordinària de 26 d'abril de 2011 de les denou
hores.

Els Srs. Miquel Bernat Bosch, Gaspar Sabater Nicolau, Severiano Quevedo Mora, Vicenç
Vidal Matas i la Sra. Aina Maria Salom Soler, digueren que s'abstenien

Sotmesa a votació fou aprovada amb el següent resultat:

(6) sis vots a favor del PP i PAS PSM.
(4) quatre abstencions del PP i PSOE

El Sr. President pregunta si qualque membre de la Corporació ha de fer qualque observació a
l'acta de la sessió extraordinària de 26 d'abril de 2011 de les vint hores.

Els Srs. Miquel Bernat Bosch, Gaspar Sabater Nicolau i la Sra. Aina Maria Salom Soler,
digueren que s'abstenien

Sotmesa a votació fou aprovada amb el següent resultat:

(7) set vots a favor del PP i PAS PSM.

Paper transcripció acords i resolucions



0449585 I

jOVERN DE LES ILLES BALEARS

( 3) tres abstencions del PP i PSOE

El Sr. President pregunta si qualque membre de la Corporació ha de fer qualque observació a
l'acta de la sessió extraordinària de 28 d'abril de 2011.

Els Sr. Miquel Bernat Bosch i, digué que s'abstenia

Sotmesa a votació fou aprovada amb el següent resultat:

- (9) sis vots a favor del PSOE, PAS PSM i PP.
( 1) una abstenció del PP

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

Esporles, 7 de juny de 2011.
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( 3) tres abstencions del PP i PSOE

El Sr. President pregunta si qualque membre de la Corporació ha de fer qualque observació a
l'acta de la sessió extraordinària de 28 d'abril de 2011.

'abstenia

I següent resultat:

PSM i PP.

lats a l'ordre del dia, essent les vint hores i
per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la
lau estenc la present Acta al lloc i la data
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