
 



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

2009

VOLUM I

DILIGÈNCIA D'OBERTURA:

El present llibre d'Actes consta de setanta-cinc fols
útils enquadernats, numerats des del 0450501 al
0450575, legalitzats cada un d'ells amb la rúbrica del
President i el segell de la Corporació.

Esporles, 31 de desembre de 2009

LA SECRETÀRIA,
Vist-i-Plau
EL PRESI
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 13 DE GENER DE 2009

Membres assistents:

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

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

Membres que excusen la seva assistència:
Aina Maria Salom Soler

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

PROJECTES FONS ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL.- El Sr. Vicenç Vidal Matas dóna
lectura a la següent proposta

Fons Estatal d'Inversió Local, creat per RD Llei 9/2008, de 28 de novembre (BOE n. 290, de
02.12.2008)
Resolució de 9 de desembre de 2008, de la Secretaria d'estat de Cooperació Territorial (MAP),
per la qual s'aprova el model per a la presentació de sol·licituds, les condicions per la tramitació
i la justificació dels recursos lliurats (BOE n. 297, de 10.12.2008).

2." Fonaments de dret.
Art. 22), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, sobre les
atribucions en matèria de contractació.

3." Acord.
Vista la memòria explicativa del projecte d'inversió, l'alcalde proposa:
Aprovar la sol·licitud, projecte i realització de la següent inversió projectada:

PROJECTE DE RENOVACIÓ PARCIAL DE LES XARXES D'AIGUA I CLAVEGUERAM I
DRENATGE DE LES PLUVIALS A LA VILA D'ESPORLES, projecte redactat per l'enginyer
tècnic d'obres públiques Sr. Pedro Monserrat Ramon. Amb un pressupost total de (821.226)
vuit-cents vint-i-un mil dos-cents vint-i-sis euros IVA inclòs.
Autoritzar el Sr. Batle per signar els documents necessaris.

1.- Fets.
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j El Sr. Miguel Bernat que estava d'acord amb l'objectiu d'aquest fons, que
venguessin els mateixos diners, però no estava d'acord en les formes, que s'havien d'haver reunit
abans d'aprovar el projecte que avui es presenta. Ja que l'objectiu d'arreglar les xarxes sigui
adient, hi ha algunes actuacions que el seu grup no les hagués realitzat de la mateixa manera, per
exemple: la dispersió de les actuacions, (criticada a l'anterior govern, l'oposició que ara governa
hagués preferit , ja que s'obria el carrer dotar-lo per complet, inclòs electricitat , telèfon, Internet
etc.) i ara només es fa el més bàsic. Haguéssim preferit prioritzar actuacions i començar i acabar
un carrer. I per a pròximes actuacions un altre i així successivament.

Sotmès a votació es aprovat amb el següent resultat:

- Cinc (5) vots a favor del PAS PSM.
- Cinc (5) abstencions 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.

tan de

Esporles, 13 de gener de 2009.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA ^
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 29 DE GENER DE 2009

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

Vicenç Vidal Matas
Aina Maria Salom Soler

Miquel Bernat Bosch
Maria Francisca Ripoll Morell
Gaspar Sabater Nicolau
Severiano Quevedo Mora
Dolors Nadal Llinàs

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

ACTES ANTERIORS.- El Sr. President pregunta si qualque membre de la Corporació ha de fer
qualque observació a les actes de la sessió ordinària de dia 27 de novembre de 2008,
extraordinària de dia 9 de desembre de 2008, extraordinària de dia 30 de desembre de 2008 i
extraordinària de dia 13 de gener de 2009

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

DECRETS DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batllia haguts des de l'últim
Ple des del núm. 539 /08 al 33/09.

La secretaria dóna compta del següent decret per a la seva ratificació

RESOLUCIÓ DE BATLIA N'UM. 25/2009

No es presenta cap observació, per la qual cosa les actes es consideren
aprovades.
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Vista la necessitat de contractar les obres de Projecte de renovació parcial de^lfidjt^rifes
d'aigua, clavegueram i drenatge de pluvials a la vila d'Esporles, redactat per l'Enginyer
Tècnic d'Obres Públiques D. Pere Monserrat Ramón pel present venc a RESOLDRE.

1aprovar la declaració de la urgència de la present contractació, d'acord amb alló establert a
l'art. 96.1 de la llei 30/2007, de 30 d'octubre de contractes del sector públic, motivada per la
necessitat que no es pot ajornar, degut als terminis a que està subjecte la subvenció que dona
suport a la present contractació. Real Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel que es crea
un Fons Estatal d'Inversió Local i un Fons Especial de l'Estat per la dinamització de l'economia i
l'empleo i s'aproven crèdit extraordinaris per atendre al seu finançament.

2." aprovar el present:

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTAR LES
OBRES DE RENOVACIÓ PARCIAL DE LES XARXES D'AIGUA . CLAVEGUERAM I
DRENATJE DE PLUVIALS A LA VILA D'ESPORLES PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT
D'URGÈNCIA

I.- Caràcter I Règim jurídic del contracte.

1.- Legislació aplicable.

El concurs es regeix pel present plec de clàusules administratives particulars, per la Llei
30/2007 de, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), per el Real Decret -Llei
9/2008 de 28 de novembre per el que es crea el Fons Estatal de Inversió Local i, quan no es
trobi derogat per aquestes, pel Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat per RD 1098/2001, de 12 d'octubre (LCAP) i demés
legislació vigent amb la materia .

II.- Disposicions generals.

2.- Objecte del contracte.

L'objecte del present concurs ès la contractació de les obres corresponents al Projecte
de renovació parcial de les xarxes d'aigua, clavegueram i drenatge de pluvials a la vila
d'Esporles, redactat per l'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques D. Pere Monserrat Ramón i
aprovat per l'ajuntament d'Esporles en sessió plenària celebrada el dia 13 de gener de 2009.

3.- Documents contractuals.

A mès del contracte i d'aquest Plec de clàusules administratives particulars, tè caràcter
contractual el Projecte abans esmentat. Els plànols, la memoria del projecte en el contingut que
es determini a l'article 128 del Reglament general de contractes deies administracions
publiques, programa de feina acceptat per l'orgue de contractació, el document de formalització
del contracte, l'oferta económica i tècnica de l'adjudicatari i una còpia de la garantia definitiva.
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4." Pressupost del contracte i aplicació pressupostaria..

El pressupost del contracte, té valor màxim de VUIT CENTS VINT I UN MIL DOS-
CENTS VINT I SIS EUROS (821.226,00 ), IVA inclòs. L'import de l'IVA es de 113.272,55 €.

Pressupost contracte sense IVA (707.953,45) set-cents mil set nou-cents cinquanta-tres
euros amb quaranta cinc cèntims.

Aquest pressupost, podrà ser modificat, a la baixa com a conseqüència de la licitació.
El projecte es financia amb càrrec al Fons Estatal d'Inversió Local creat per el R.D. Llei

9/2008 de 28 de novembre.

5.- Revisió de preus.

Per aquest contracte, no procedeix la revisió de preus.

6.- Termini d'execució.

El termini màxim d'execució de les obres serà de SIS (6) mesos, comptadors a partir del
dia següent al de la signatura de l'acta de replanteig.

De conformitat amb el que estableix l'article 197.2 de la LCSP, aquest termini d'execució
podrà prorrogar-se quan el contractista no pogués complir-lo per causes que no li siguin
imputables, sempre que les justifiqui degudament, sempre tenint en compta el disposat a
l'article 7.1 del R.D.- Llei 9/2008.

7.- Pagaments.

El pagaments es realitzaran mitjançant certificacions mensuals que s'abonaran conforme
a lo establert als articles 200 i 215 de la LCSP i 147 i següents del Reglament General de la
LCAP.

Conforme al que disposa l'article 9.5 del R.D.-Llei 9/2008, de 28 de novembre, l'órgan de
contractació tendra l'obligació de abonar al contractista el preu de les obres dins els trenta dias
naturals següents a la data d'expedició de les certificacions.

El contractista tendra dret a percebre abonaments a compte, sempre d'acord amb lo que
estableixen els articles 200.3 de la LCSP i 155 i 156 del Reglament General de la LCAP.

8.- Procediment, forma d'adjudicació i tramitació.

L'adjudicació del contracte es portarà a terme aplicant el procediment obert i tràmit
d'urgència que es refereixen als articles 96 i 128 de la LCSP, així com a l'article 9.1 del R.D. Llei
9/2008. La forma utilitzada serà la de concurs obert.

III.- Licitació.
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9.- Publicació en pàgina Web.

En el cas que la present llcitacló es publiqui també a través d'Internet
(wvvw.ajesporles.net), aquesta publicitat tindrà un caràcter voluntari i la informació continguda
en la pàgina Web no substitueix la que ha de figurar en els diferents diaris locals i/o Butlletins
Oficials (BOIB, BOE, DOUE), únics mitjans vàlids i eficaços de publicitat de les licitacions.

Així mateix, la documentació obtinguda per impressió de la informació continguda en la
pàgina Web, no constitueix document indubtable a cap efecte, ni substitueix els documents
originals que formen part de l'expedient de contractació, única font per a obtenir còpies
autèntiques en suport paper.

10.- Classificació i capacitat per contractar dels licitadors.
10.1." Classificació

Els licitadors hauran d'acreditar dins la seva oferta estar classificats dins el grup E,
subgrup 1,categoria d en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat o
d'una Comunitat Autónoma.

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

Les empreses hauran de ser persones físiques o jurídiques la finalitat de les quals o
activitat tingui relació directa amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius
estatuts 0 regles fundacionals i disposin d'una organització amb elements personals i materials
suficients per a la deguda execució del contracte.

Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea haurien d'acreditar
la seva capacitat d'obrar mitjançant certificació d'inscripció en un dels registres professionals o
comercials que s'indiquen en l'annex I del Reglament General de la LCAP.

Les restants empreses estrangeres hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar mitjançant
informe expedit per la Missió Diplomàtica Permanent o Oficina Consular d'Espanya del lloc del
domicili de l'empresa, en la qual es faci constar, prèvia acreditació per l'empresa, que figuren
inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg o, en defecte d'aixó, que actuen
amb habitualitat en el tràfic local en l'àmbit de les activitats a les quals s'estén l'objecte del
contracte, així com l'informe de reciprocitat que es refereix l'article 44 LCSP.

11.- Perfil del contractant.

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

12.- Garantia provisional.
A l'empara del disposat a l'art. 91 de la LCSP no s'exigeix dipòsit de garantia provisional..
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13.- Presentació de proposicions.
13.1. Les proposicions es presentaran de les 9,00 fins a les 14,0 hores, al

Registre General de l'Ajuntament d'Esporles, plaça d'Espanya núm. 1,
07190 Esporles, dins el termini de tretze (13) dies naturals comptadors a
partir del dia següent al de la publicació de l'anunci, en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears (BOIB). Si fos dissabte o festiu, s'estarà al primer dia
hàbil següent.

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

13.3. Les oficines receptores donaran rebut de cada proposició, en el qual
consti el nom del licitador, la denominació del contracte objecte de la
licitació i el dia de la seva presentació. Les proposicions no podran ser
retirades una vegada que s'hagin presentat.

13.4. Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició, sense perjudici
d'admetre, si escau, més d'una solució o variant, sempre que s'ajustin a
les condicions d'aquest Plec i a les prescripcions tècniques.
La infracció d'aquesta norma donarà lloc a la no admissió de totes les
propostes subscrites pel licitador.

13.5. També es poden presentar proposicions per correu. En aquest cas la
persona interessada ha d'acreditar, amb el resguard corresponent, la data

d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i anunciar el mateix dia a l'órgan
de contractació, per fax o telegrama, que ha remés la proposició. Si no es
compleixen aquests requisits, la proposició no s'admetrà en el supòsit que es rebi
fora del termini fitxat a l'anunci de licitació. Aixó no obstant, transcorreguts 10
dies des de l'acabament del termini de presentació, no s'admetrà cap proposició
enviada per correu.

14.- Formalitats de les proposicions.
14.1. Els licitadors hauran de presentar un únic sobre, que contindrà tres sobres

tancats (A,B i C), en cadascun dels quals figurarà el títol de l'expedient,
denominació de l'empresa, nom i cognoms de qui signi la proposició i el caràcter
amb que ho fa, telèfon i fax de contacte, havent d'estar tots ells signats.

El títol del sobre A serà; "Documentació Administrativa".

El títol del sobre B serà: "Proposició económica".

El títol del sobre C serà: "Proposta tècnica" (Documents que acrediten el
compliment dels criteris d'adjudicació).

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

14.3. Les declaracions o compromisos que es presentin hauran d'estar signats per qui
acrediti poder legal suficient..
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15.1. El sobre A contendrá un index on de forma ordenada s'adjuntarà la
documentació següent:

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

b) Fotocopia autenticada del número d'Identificació fiscal, o similar, sl existeix en el
pais corresponent.

c) Quan es tracti de persones juridiques, la capacitat per a contractar s'acreditarà
mitjançant l'escriptura de constitució o modificació de la Societat, degudament
Inscrita en el Registre Mercantil quan aquest requisit fos exigible conforme a la
legislació mercantil que II sigui aplicable. Sinó fos, l'acredltacló de la capacitat
d'obrar es realitzarà mitjançant l'escriptura o document de constitució, de
modificació, estatuts o acta fundacional, en el qual constessin les normes per les
quals es regulen la seva activitat. Inscrits sl escau en el corresponent Registre
Oficial.
Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea o signataris
de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, hauran d'acreditar la seva capacitat
d'obrar mitjançant presentació de certificació o declaració jurada d'estar Inscrites
en algun dels registres que s'Indiquen en l'Annex I del Reglament General de la
LCAP.

Els restants empresaris estrangers haurien d'acreditar la seva capacitat d'obrar
mitjançant Informe expedit per la representació diplomàtica espanyola en l'Estat
corresponent, en la qual es faci constar que figuren Inscrits en el Registre local,
professional, comercial o anàleg o, en defecte d'aixó, que actuen amb habitualltat
en el tràfic local en l'àmbit de les activitats que constitueixen l'objecte del
contracte.

AIxi mateix, hauran d'aportar Informe de la respectiva missió diplomàtica
permanent espanyola relatiu que l'Estat de la seva procedència admet al seu torn
la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb l'Administració, en
forma substancialment anàloga.

Igualment, aquestes empreses hauran de tenir oberta sucursal a Espanya, amb
designació d'apoderats o representants per a les seves operacions I que estiguin
Inscrites en el Registre Mercantil, (art. 44.2 LCSP)

d) Testimoniatge judicial, certificació administrativa o declaració responsable del
llcitador atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme
professional qualificat, de no estar culpable en les prohibicions per a contractar
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amb el sector públic conforme a l'article 49 LCSP, comprenent ex^Bs^|mfirif la
circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions friButàries
i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents (arts. 62 i 130
LCSP)

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

e) Certificació de classificació del contractista.

f) Còpia certificat de qualitat UNE-EN-ISO 9001:2000.

g) Documentació acreditativa del compliment de la legislació sobre prevenció de
riscos laborals i concretament, el RD 1627/98 sobre prevenció de riscos laborals
en obres de construcció.

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

i) Si diversos empresaris acudeixen a la licitació constituint una unió temporal,
cadascun d'ells haurà d'acreditar la seva personalitat i capacitat, indicant els
noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de
cadascun d'ells, així com el compromís de constituir-se formalment en unió
temporal d'empreses en cas de resultar adjudicataris del contracte, i la
designació d'un representant o apoderat únic de la unió amb poders bastants per
a exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins a
l'extinció del mateix, sense perjudici de l'existència de poders mancomunats que
puguin atorgar les empreses per a cobraments i pagaments de quantia
significativa.

j) Per a les empreses estrangeres, la declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que
de manera directa o indirecte poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si
escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

k) Dades o identificació del licitant (Annex IV)

I) Compromís formal que, en el supòsit de resultar adjudicatari, aportés l'expedient
administratiu, abans de l'inici del servei, document acreditatiu de la cobertura,
mitjançant la pòlissa de segur, de la responsabilitat civil pels danys causats a
persones i béns, públics o privats i responsabilitat mediambiental, derivats de
l'execució del contracte i durant la seva vigència..
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m) Declaració responsable en matèria de prevenció de riscos del
relació als seus treballadors, compleix estrictament amb les mesures de
prevenció de riscos laborals establertes en la normativa vigent, incloses les
obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut, protecció i emergència.
Aquests efectes la declaració haurà d'expressar, a mès, el compromís per part
del proponent d'aportar la documentació necessària i suficient que ho justifiqui
abans de la signatura del contracte, fent constar expressament que coneix i
accepta que l'adjudicació quedés sense efecte si no aporta aquesta
documentació o àdhuc presentant-la no compleix íntegrament amb l'esmentada
normativa.

n) Document d'acceptació de les condicions del plec

15.2.-El sobre B contendrá l'oferta económica, degudament signada, per qui
tingui poder suficient, expressada clarament en lletres i en nombres.

La proposició s'ajustarà al model que s'adjunta com "Annex lli" d'aquest Plec. Les
proposicions que no s'ajustin a aquest model podran no ser tingudes en compte per
la mesa de contractació. Els licitadors podran acompanyar al citat Annex de quantes
aclariments sobre la seva oferta desitgin realitzar.

No s'acceptaran aquelles proposicions que tinguin omissions, errors o ratllades.. En cas de

discrepància entre l'import expressat en lletra i l'expressat en xifra, prevaldrà la quantitat que

es consigni en lletra.

Les ofertes que excedeixin el tipus de licitació establert seran rebutjades.

L'oferta económica tè caràcter global, pel que en la mateixa s'entenen inclosos tots
els factors de valoració de despeses i impostos, arbitris o taxes exigibles que es

reportin per raó del contracte.

Així mateix contendrá un índex on de forma ordenada s'adjuntarà la documentació
que acrediti el compliment dels criteris de valor tècnic, valor logistic i de foment del
treball que, per l'adjudicació del concurs, venen recollits al capítol IV apartat 16
d'aquest plec, distins al preu, que hagin d'avaluar-se amb aplicació d'una formula.

També s'incloura la declaració deies empreses damunt el nombre de persones a

ocupar amb ocasió d'aquest contracte.

Paper transcripció acords i resolucions



OVERN DE LES ILLES BALEARS \;v • /

: /
El sobre C contendrá un índex on de forma ordenada s'adjuntarà la documentacid*t|tíe ácrediti
el compliment dels criteris de valor tècnic, valor logistic i de foment del treball que, per

l'adjudicaclô del concurs, venen recollits al capítol IV apartat 16 d'aquest plec i que sigui precis
per la seva valoració criteris que depenguin d'un juici de valor..

Els licitadors no podran subscriure cap proposta en UTE amb uns altres si ho han fet
individualment, ni figurar en més d'una, sota pena de rebuig de totes les propostes subscrites
pel licitador.

La infracció de la norma continguda en l'apartat anterior donarà lloc a la no admissió de totes les
propostes subscrites pel licitador.

IV.- Adjudicació i formalització del contracte.

16.-Criteris i ponderació.

Els criteris ponderats que s'aplicaran per l'adjudicació del concurs seran els següents:

Criteri Ponderació

a.-Baixa económica 50 punts
b.-Valor tècnic 25 punts

c.-Valor logístic i foment del treball 25 punts

Aquests criteris es valorarán de la manera següent:

a.- Baixa económica (fins a un màxim de 50 punts)
Es puntuarà d'acord amb la fórmula P=50 [1- (D:OM)] a on D es la diferència, en valor

absolut, entre l'import de l'oferta considerada i la mitja aritmètica dels imports de les ofertes
presentades, i OM la dita mitja aritmètica.

Es podrà considerar de caràcter anormal qualsevol oferta d'import inferior al 90% de OM.

b.- Valor tècnic (fins a un màxim de 25 punts):
• El concursant presentarà en la seva proposta una anàlisi tècnica de les obres a

realitzar tenint en compte que aquestes han d'executar-se en part a una carretera i
sempre en vies dotades de serveis públics, exposant el seu coneixement d'aquests
últims i en quina mesura les ha tingut en compte al formular la seva oferta amb el
corresponent pla d'obra. Per això haurà de presentar la justificació tècnica del
correcte acoblament entre el projecte objecte del concurs i les esmentades obres i
instal·lacions preexistents i de quina manera, si és pertinent, contempla aquestes
circumstàncies en la seva oferta económica (10 punts).

• Haurà de presentar així mateix el pla d'obra a executar, desenvolupat en períodes
setmanals i amb indicació de la ma d'obra empleada a cada període setmanal . Es
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valorarà, a mes del detall del pla (fins a 5 punts), la disminució del terminrtfexecució
a raó de 2,5 punts per setmana (fins a 10 punts).Total 15 punts.

c) Valor logístic í foment del treball (fins a un màxim de 25 punts):

• Volum de ma d'obra que s'utilitzarà per realitzar les obres, especificant la ja
integrada a l'empresa i la de nova contractació per aquesta obra. El personal de
nova contractació haurà de trobar-se en situació legal d'atur segons lo previst al
l'article 208 de la Llei General de la Seguretat Social. Es valorarà, mitjançant la
següent fórmula: P=T+0,25N, on T es la mitja del treballadors empleats
setmanalment i N la quantitat d'aquets procedents de l'atur, (fins a un màxim de 15
punts).

• Minimització de molèsties als usuaris. Es valoraran les mesures que es proposin per
a minimitzar les molèsties als usuaris. (10 punts)

17.- Opertura de Pilques.

Per la qualificació d'els documents i l'examen i valoració de les ofertes es designaran les
persones que compondran la Mesa de contractació d'acord amb el que disposa la LCSP.

La qualificació de la documentació presentada es fera per la mesa de contractació
constituïda a l'efecte .El President ordenarà l'obertura dels sobres A i el Secretari certificarà la
relació de documents que figurin al mateix. Aquesta obertura del sobre es fera a la seu de
l'Ajuntament d'Esporles, una vegada finalitzat el termini de presentació de les ofertes i prèvia
convocatòria de la mesa.

La no presentació d'algun dels documents exigits o la presentació dels mateixos en
forma distinta a la requerida per aquest Plec, podrà donar lloc al rebuig de la proposició per part
de la Mesa de contractació, i en conseqüència a l'exclusió de l'oferta corresponent del
procediment d'adjudicació del contracte.

Sense perjudici de la facultat prevista a l'art. 22 del RGLCAP, si la Mesa observés
defectes o omissions subsanadles en la documentació presentada concedirà un termini, no
superior a tres dies hàbils, perquè els licitadors corregeixin o resolguin davant la pròpia Mesa de
contractació les deficiències notificades.

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

En primer lloc, el president ha d'informar 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, però 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.
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A continuació, el secretari de la mesa ha d'obrir el sobre C dels licitadors admesos, i ha de
llegir l'oferta i la relació dels documents aportats respecte del criteris d'adjudicació, que la
valoració depengui d'un judici de valor .

La mesa procedirà a la valoració dels criteris continguts al sobre C de les pilques
presentades.

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

De lo actuat es deixarà constància en acta , que estendrà el Secretari.

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

18.-Adjudicació provisional.-
A la vista de la proposta motivada de la mesa de contractació, l'órgan de contractació dictarà

l'adjudicació provisional del contracte en el termini màxim de vint (20) dias naturals, a contar des
de que finalitzi el termini de presentació de les proposicions.

L'adjudicació provisional que realitzi l'órgan de contractació haurà d'acomodar-se a la
proposta de la mesa de contractació, tret que expressament es justifiquin els motius per a
apartar-se de tal proposta, o que aquesta s'hagi efectuat amb infracció de l'ordenament jurídic.

L'adjudicació provisional haurà de dictar-se en tot cas, sempre que alguna de les
proposicions presentades reuneixi els requisits exigits en el plec de clàusules, no podent en tal
cas declarar-se deserta la licitació. No obstant aixó, podrà estar-se al recollit en l'article 139
LCSP.

L'adjudicació provisional haurà de notificar-se als licitadors i publicar-se en el diari oficial
que es va publicar l'anunci de licitació, o en el perfil de contractant de la pàgina web de l'órgan
de contractació (art. 42.2 i 135. 3 LCSP).

L'adjudicatari provisional haurà d'acreditar, en el termini màxim de 15 dies hàbils,
contats des de l'endemà a aquell que es publiqui l'adjudicació provisional en un diari oficial o en
el perfil del contractant de la pàgina Web de l'órgan de contractació, que es troba al corrent en
el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (art. 53, 135,4 LCSP
i Arts. 13 a 16 RDLCAP).
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19.- Garantía definitiva.

19.1. L'adjudicatari haurà de constituir, en el termini de quinze dies hàbils des
que es publiqui l'adjudicació provisional en un diari oficial o en el perfil de
contractant de la pàgina web de l'òrgan de contractació, una garantia
definitiva, per un import del 5 per 100 de l'import d'adjudicació sense IVA.
Podrà constituir-se:

■ En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les
condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei.
L'efectiu i els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran
en la Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en
les Delegacions d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o establiments
públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals
contractants davant les quals hagin d'assortir efectes, en la forma i amb
les condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei
estableixin.

■ Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les
normes de desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes
d'estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i
societats de garantia recíproca autoritzats per a operar a Espanya, que
haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats en la lletra a)
anterior.

■ Mitjançant contracte de segur de caució, celebrat en la forma i condicions
que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una
entitat asseguradora autoritzada per a operar en el ram. El certificat del
segur haurà de lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a
anterior.

20.- Adjudicació definitiva.
20.1." Dintre dels cinc dies hàbils següents a aquell que expiri el termini de 15 dies hàbils

per a la presentació de la documentació de l'adjudicatari provisional, que es refereix la clàusula
núm. 18, l'òrgan de contractació haurà de dictar resolució d'adjudicació definitiva a favor de
l'adjudicatari provisional, sempre que aquest hagi presentat aquesta documentació i acreditat
que reuneix les condicions exigides a aquest efecte.

20.2.- Quan no procedeixi l'adjudicació definitiva del contracte al licitador que hagués
resultat adjudicatari provisional, per no complir aquest les condicions necessàries per a això,
l'Administració de conformitat amb l'establert en l'article 135.5 de la LCSP, podrà efectuar una
nova adjudicació provisional al licitador o licitadors següents a aquell, per l'ordre que hagin
quedat classificades les seves ofertes, sempre que això fos possible i que el nou adjudicatari
hagi prestat la seva conformitat, en aquest cas es concedirà a aquest un termini de deu dies
hàbils per a emplenar l'assenyalat en les clàusules 18 1 19.

21.- Formalització del contracte.

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

21.3. Les despeses de publicitat de la licitació del concurs correran per compte
de l'adjudicatari.

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

21.5. El contractista adjudicatari a d'assumir el cost econòmic que suposi la
instal·lació d'un cartell anunciador amb una grandària mínima de 1,5 metres
de llarg i un metre d'alt, ubicat en un lloc visible, des de l'inicií fins, al
menys, la finalització de les obres segons les indicacions del Ministeri
d'Administracions Publiques.

22.1. Si per causa imputable a l'adjudicatari no pogués formalitzar-se el contracte
dintre del termini indicat, l'Administració podrà acordar la resolució del
mateix, seguint a aquest efecte el procediment establert en l'article 109 del
Reglament General de la LCAP. En tal supòsit, procedirà a la confiscació
de la garantia i la indemnització dels danys i perjudicis ocasionats.

V.- Execució del contracte.

22.- Direcció d'obra.

22.1.- La direcció, comprovació i vigilància dels treballs objecte d'aquest
contracte seran a càrrec del director designat per l'órgan de contractació, el qual podrà
ser auxiliat per col·laboradors que integraran l'equip de direcció, i que englobarà les
següents funcions:

a) La interpretació tècnica, contingut i abast del Projecte.
b) Tipus i qualitat dels materials a emprar, podent exigir, en qualsevol moment, els
assajos que estimi convenients i les certificacions d'idoneïtat dels materials utilitzats o

per utilitzar (assajos de característiques, resistència de formigons, proves de pressió i
estanquitat de les canonades, de compactació del sòl, etc,), estant obligat el Contractista
a realitzar-los o aconseguir-los en les condicions que estableixi la Direcció d'Obra.
c) Ordre i ritme del treball, podent disposar un pla o programa d'obres en qualsevol fase.
d) Apilaments per part del Contractista dels materials necessaris per a garantir el ritme i
la qualitat de les obres.
a) En general, les qüestions de tipus tècnic i pròpies de la seva condició facultativa.

22.2." El contractista designarà un tècnic titulat a peu d'obra, amb la qualificació,
competència i experiència adequades per al tipus d'obra contractada, que s'encarregarà
i responsabilitzarà de la seva execució material, i especialment de:

a) Impartir les ordres pertinents al personal del Contractista i dels subcontractistes.
b) Vigilància del compliment de la normativa sobre senyalitzacions i proteccions
preceptives o indicades per la Direcció de l'obra, així com de Seguretat i Salut en el
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Treball, havent d'anotar en el Llibre d'Ordres la seva protesta per les i
Direcció de l'obra que puguin contravenir, al seu judici, aquesta normativa.

22.3.- El contractista comunicarà a l'òrgan de contractació les dades personals,
professionals i, a petició d'aquesta, aquells que acreditin l'experiència i competència del
tècnic designat per ell en compliment de l'apartat anterior, al que podrà recusar quan al
seu judici, no reuneixi aquelles condicions d'idoneïtat.

22.4.- En l'obra es disposarà d'un Llibre d'Ordres i Assistències, en el qual
s'haurien de fer constar totes les ordres, indicacions, protestes, etc.

23.- Termini d'execució de les obres.

23.1.- Dintre dels cinc dies següents a la data del contracte haurà de ser formalitzada
l'acta de replanteig, i en el termini dels cinc dies següents a la signatura de l'acta de replanteig,
haurien d'iniciar-se les obres.

23.2.- El termini d'execució de sis mesos ès indicatiu i podrà ser modificat, si escau, a la
baixa, com a conseqüència de la licitació, i serà comptat a partir de la data de l'acta de
replanteig.

24.- Obligacions i responsabilitats del contractista.

És obligació del Contractista i respondrà en cas d'incompliment:

24.1.- El Contractista serà responsable de qualsevol lesió, dany o perjudici, en el mès
ampli sentit, que pugui causar a les persones o als seus béns amb motiu de les obres objecte
del present contracte amb motiu de les obres, pel seu personal, escaraderss o subcontractats,
especialment els que provenen: a) de l'incompliment de l'execució del present contracte, tret
que hagi seguit única i exclusivament instruccions escrites de la Direcció de l'obra, b) de la falta
de vigilància de les obres o de la falta d'adopció de les mesures de seguretat adequades, c) de
l'elecció de les persones dels seus treballadors, escaraderss i subcontractats.

En tot cas, el contractista haurà d'estar emparat, per tota la durada de la contracta, per
una pòlissa de segur que cobreixi les eventuals responsabilitats civils, amb un mínim de
cobertura de 600.000 euros per sinistre, sense perjudici de la cobertura dels risc, d'accident de
treball, en la quantia establerta en el Conveni de Treball del sector, quedant obligada a
presentar còpia de les corresponents pòlisses d'assegurances, que haurien de ser mantingudes
en vigor durant tot el temps de durada de les obres

24.2." Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de
garantia, el contractista ès responsable dels defectes que en la construcció puguin advertir-se.

Si segons el parer del facultatiu director de l'obra, hi hagués alguna part de l'obra
executada deficientment, el contractista haurà de refer-la sense dret a indemnització de cap
gènere, encara que s'haguès apreciat desprès de la recepció.

Si la direcció estima que les unitats d'obres defectuoses o que no compleixen
estrictament les condicions del contracte són, no obstant això, admissibles, pot proposar a
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l'òrgan de contractació la seva acceptació, amb la consegüent rebaixa eà els preus. El
contractista, en tal cas, queda obligat a acceptar els preus rebaixats fixats per erarector de les
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24.3.- Obtenir la informació precisa sobre eventuals interferències amb les xarxes de
distribució dels serveis públics, prenent les disposicions necessàries per evitar danys en
aquests serveis.

24.4.- El compliment més estricte de les normes i instruccions sobre l'ús de les zones de
domini públic per les quals puguin discórrer les obres, especialment, les referides a circulació,
neteja i senyalització, i molt especialment, pel que a aquesta darrera es refereix, del disposat en
l'Ordre de 31.8.1987, la clàusula 23 del plec de clàusules administratives generals per a la
contractació d'obres de l'Estat (Decret 3854/1970, de 31 de desembre), l'article 104.9 del plec
de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts PG-3 (Ordre 6.2.1976), o
normativa que les complementi, substitueixi o actualitzi.

Les senyalitzacions, barreres, etc, hauran de presentar un aspecte cuidat i digne, i
s'hauran de col·locar i mantenir unes bones condicions.

24.5.- En el termini màxim de 15 dias naturals, contats a partir de la data de notificació
de l'adjudicació definitiva, el contractista presentarà a l'órgan de contractació el Projecte de
Seguretat i Salut de l'obra.

24.6.- Presentar a l'órgan de contractació, immediatament quan ho requereixi, els
justificants tant propis com d'escaraders i subcontractistes, d'estar al corrent del compliment de
totes les obligacions que porten causa d'aquest contracte, i molt especialment de la contractació
laboral, alta i cotització a la Seguretat Social, compliment de normes de seguretat i higiene en el
treball i cobertura de riscos. Així mateix, i abans de la liquidació de l'obra, presentarà un llistat
dels treballadors contractats per cubrir els nous llocs de treball creats , amb identificació del
nom, cognoms i DNI o document identificatiu dels treballadors estrangers, així com la modalitat i
el període de vigència dels seus contractes.

24.7.- El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la
seva realització, així com dels terminis parcials aprovats.

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

Quan el contractista incompleixi l'execució parcial de les prestacions definides en el
contracte, l'órgan de contractació podrà optar, indistintament, per la seva resolució o per la
imposició de les penalitats previstes a la LCSP.

24.8.- L'execució del contracte es realitzarà a risc i perill del contractista, sense perjudici
de l'establert en l'article 214 de la LCSP. (art. 199 LCSP)

24.9.- El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a
terme i de les prestacions i obres realitzades així com de les conseqüències que se'n derivin per
a l'órgan de contractació, o per a tercers per les omissions, errades, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
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24.10.- El contractista està obligat al compliment de les disposicions legítte-vigents en
matèria laboral, de Seguretat Social, de Prevenció de riscs laborals i d'integració social de
minusvàlids.

25.-Penalitats específiques per aquest contracte no Incloses a l'art. 196 de la LCSP

25.1.-En cas d'incompliment de terminis :

Mil (1.000) euros per cada dia de retard sobre els terminis parcials previstos per
l'adjudicatari al programa de treball proposat a la seva oferta.
Tres mil ( 3.000 ) euros per cada dia de retard, a partir del que fa trenta, respecte al
termini d'execució de les obres proposat per l'adjudicatari a la seva oferta.

25.2.-En cas d'incompliment dels criteris d'adjudicació:
Fins a un 5% de l'import d'adjudicació si, durant l'execució del contracte ó al temps de
recepció de les obres, es constatés que l'adjudicatari havia incomplit algun dels
compromisos assumits a la seva oferta, amb atenció al volum de ma d'obra a utilitzar per
l'execució del contracte i especialment en lo referent a la situació legal d'atur del personal
de nova contractació ( art. 208 de la Llei General de la Seguretat Social ).

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

26- Compliment defectuós o Incompliment parcial de l'execució de l'objecte del
contracte.

En el cas que el contractista realitzés defectuosament l'objecte del contracte, l'órgan de
contractació podrà optar per resoldre el contracte amb confiscació de la garantia constituïda, o
bé imposar una penalització económica proporcional a la gravetat de l'incompliment, en una
quantia que podrà arribar a el 10 per 100 del pressupost del contracte, (art. 196.1 LCSP)

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit parcialment
l'execució de les prestacions definides en el contracte, l'órgan de contractació podrà optar,
indistintament, per la seva resolució o per imposar les penalitats corresponents (art. 196.7
LCSP)

27.- Cessió del contracte i subcontractació.
El contractista no podrà cedir ni subarrendar amb tercers excepte autorització expressa

de l'entitat contractant.

28.- Personal.

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

29. Modificació del contracte.

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

En tot cas, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar, prèviament a la seva execució, la
modificació del contracte, i ambdues parts haurien de subscriure la corresponent addenda al
contracte inicial, d'acord amb el disposat en l'article 202.3 de la LCSP, en relació amb l'article
140 d'aquesta llei.

VI.- Extinció del contracte.

30.- Recepció i termini de garantia.

El contracte s'entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat del
seu objecte, d'acord amb els termes del mateix i a satisfacció de l'Administració.

El contractista, amb una antelació de quaranta-cinc dies hàbils, comunicarà per escrit a
la direcció de l'obra la data prevista per a la terminació o execució del contracte, a l'efecte de
que es pugui realitzar la seva recepció.

A l'acte de la recepció, que haurà de portar-se a terme en el termini màxim de un mes,
d'acord amb els articles 163 i 164 del Reglament General de la LCAP, hauran de concórrer el
designat per l'Administració com responsable del contracte, si escau, o un facultatiu designat
per l'Administració a aquest efecte, així com un representant de la Intervenció General, si escau,
el facultatiu encarregat de l'adreça de les obres i el contractista assistit, si ho estima oportú, del
seu facultatiu.

Si es troben les obres en bon estat i conformement a les prescripcions previstes, el
representant de l'Administració les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i
començant, si escau, el termini de garantia.

Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts del contracte que siguin unitats o
actuacions completes, susceptibles de ser utilitzades per l'órgan de contractació sense esperar
a l'acabament total de les obres contractades.

El termini mínim de garantia de les obres executades ès el que figura en el quadre II
apartat 4 del present plec.

31.- Resolució del contracte.

A més dels supòsits establerts en els articles 206 i 220 de la LCSP
(donant lloc als efectes previstos en els articles 207 i 222 de la LCSP ) i dels establerts al plec
de prescripcions tècniques particulars, constitueixen causa de resolució del contracte:

a. La falsedat comprovada, en qualsevol moment, de les dades o documents
aportats per l'adjudicatari en la fase de licitació.

b. La cessió o subrogació del contracte vulnerant l'establert en el present plec.
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L'incompliment de les clàusules contractuals contingudes
plica de l'adjudicatari en els termes que hagi estat acceptada per l'òrgan de
contractació.

32.- Liquidació del contracte.
Dintre del termini de tres mesos a contar des de la data de l'acta de recepció, l'órgan de

contractació haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al
contractista, dintre del termini de seixanta dies a partir de la seva expedició, a compte de la
liquidació del contracte.

En el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia que es
refereix la clàusula següent, el director facultatiu de l'obra redactarà, d'ofici o a instància del
contractista, un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el director formularà,
en el termini d'un mes, la proposta de liquidació, que serà notificada al contractista perquè, en el
termini de deu dies, presti la seva conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportuns.

Dintre del termini de seixanta dies contats a partir de la contestació del contractista o del
transcurs del termini de deu dies que aquest disposa per a tal fi, l'órgan de contractació haurà
d'aprovar la liquidació i abonar, si escau, el saldo resultant de la mateixa.

Si es produís demora en el pagament del saldo de liquidació, el contractista tindrà
dret a percebre l'abonament dels interessos de demora i la indemnització pels costos de
cobrament, en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen amidades de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

33.- Devolució de la garantia i fi de la responsabilitat del contractista.
L'objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia d'un any, a contar des

de la data de recepció de les obres, termini durant el qual l'Administració podrà comprovar que
el treball realitzat s'ajusta al contractat i a l'estipulat en el present plec.

Durant el període de garantia, el contractista estarà obligat a resoldre, a la seva costa,
totes les deficiències que es puguin observar en l'executat, amb independència de les
conseqüències que es poguessin derivar de les responsabilitats que hagués pogut incórrer,
d'acord a l'establert en el present plec i en l'article 218 de la LCSP.

Complertes pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no resultessin
responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, i transcorregut el període
de garantia, si escau, es dictarà acord de devolució o cancel·lació d'aquella.

34.- Jurisdicció competent.

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

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

MODEL D'AVAL

AVAL NOMBRE:

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

AVALA

En els termes i condicions generals establerts en el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques (Art. 56 del Reial decret 1098/2001) a (nom de
l'adjudicatari) amb NIF , davant el beneficiari baix indicat, per i
fins a la quantitat de (valor fiança) €, en concepte de FIANÇA (
DEFINITIVA) , per a respondre de les obligacions derivades del concurs del contracte
que es descriu al peu d'aquest document.

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

El present aval romandrà en vigor mentre que el BENEFICIARI no autoritzi la seva
cancel·lació.

El present Aval queda inscrit en aquesta mateixa data en el Registre Especial d'Avals
amb el nombre dalt indicat.

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

BENEFICIARI: AJUNTAMENT D'ESPORLES

CONCURS/CONTRACTE: "NOM DEL CONCURS I REFERÈNCIA"

APODERAT/S
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ANNEX II

MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE

D/D^D

, amb DNI núm. en representació de la
, amb

, i CIF.
empresa
domicili social en

DECLARA RESPONSABLEMENT:

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

I perquè consti, signo la present declaració responsable en

a de de
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MODEL D'OFERTA ECONÒMICA

D/D®.
, amb domicili en

, carrer , núm ,

CP amb DNI núm , i telèfon , amb plena
capacitat d'obrar, en nom propi/ o en representació de
l'empresa , amb domicili en , carrer ,

CP , telèfon i CIF

DECLARO:

Assabentat de l'anunci publicat en el núm de dia de
de 200 , i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació en

públic concurs del contracte de

Que em compromet en nom propi (o en nom i representació de la
empresa
NIF/CIF ) , a executar-lo amb subjecció estricta als requisits i les
condicions estipulades en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques del contracte, i en base a un pressupost de:

. IVA inclós( IVA inclòs- ). (Xifra en
lletres i en números).

Palma, de .de.

(Signatura)
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OBJECTE DEL CONTRACTE

DENOMINACIÓ FISCAL
DENOMINACIÓ COMERCIAL
NIF.
DOMICILI FISCAL
C.P./POBLACIÒ

REPRESENTANT LEGAL D.
CÀRREC (administrador, apoderat, etc.)

DNI. DATA
APODERAMENT

Núm. PROTOCOL/NOTARI

PERSONA DE CONTACTE D.
TELEFON/S
FAX
E-MAIL

DIRECCIÓ BANCAR A PER ABONAMENTS
BANC OFICINA DC. Núm. COMPTE

Firmat pel Representant Legal
D.

NOTA; Serà requisit indispensable complimentar correcta i completament aquest document per
que sigui acceptada l'oferta.

2 - aprovar la següent mesa de contractació:

President. Sr. Miquel Ensenyat Riutort, batle o per delegació el regidor Sr. Antonio Asensió
Campoy.
Vocals:

La Sra. Maria del Carme Serra Martinez, regidora delegada de l'àrea
d'urbanisme i projectes municipals.
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El Sr. Miguel Bernat Bosch, representant del grup polític PP, en substitució
el Sr. Severiano Quevedo Mora del PP.
La Sra. Aina Salom Soler, representant del PSOE, en substitució el Sr.
Vicens Matas Rossello.
El Sr. Bernat Trias Oliver, representar del PSM.
La Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo, secretaria Interventora de la
Corporació.

Sra. Bartolomé Pons Iradiel

Secretan; El Sr. Pere Auli Matas, funcionari de la Corporació, en substitució la Sra. Maria
Frontera Carbonell.

3.- Portar al ple de l'ajuntament per la seva ratificació.

Sotmès a votació fou aprovat amb el següent resultat

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

ADHESIÓ A LA PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE LA SERRA DE TRAMUNTANA
RESERVA DE LA BIOSFERA.- El Sr. Vicenç Vidal Matas dóna lectura a la següent

PROPOSTA

Antecedents.

El 1971 L'UNESCO inicia el programa home i Biosfera (Mab), Fruit d'aquests programa
neixen les reserves de la Biosfera, àrees representatives dels territoris i biomes de la Terra,
ambients terrestres, marins, costaners, etc. L'objectiu de les reserves de la biosfera és conciliar
la conservació i el desenvolupament econòmic i social.

Les Reserves de la biosfera tenen 3 funcions prioritàries:

- Conservació: Contribuir a la conservació dels paisatges, els ecosistemes, les espècies i
la diversitat biológica i genètica.

- Desenvolupament sostenible.
- Suport logístic: Donar suport a projectes de demostració de gestió, educació i

capacitació sobre el medi ambient i d'investigació i observació en relació a les qüestions
locals, regionals, nacionals i mundials sobre conservació i desenvolupament sostenible.

La Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears ha elaborat una proposta per
declarar la Serra de Tramuntana Reserva de la Biosfera.

Consideracions

La proposta de la Serra de Tramuntana com a reserva de biosfera s'ha de basar en la
necessitat de conservar la gran diversitat dels sistemes naturals que coexisteixen, la riquesa
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d'espècies endèmiques que allotja, el paisatge rural tan ben conservat i
un patrimoni cultural important.

Una reserva de la biosfera no ès un espai verge sense activitat humana. Ben al contrari,
ès un indret on el paper dels humans ha estat i ha de ser primordial en la gestió i en la
transformació sàvia i sostenible del paisatge.

Cal considerar la possible declaració de la Serra de Tramuntana com un estímul per
explorar noves vies de funcionament de la societat humana, tot conciliant el desenvolupament
social i econòmic amb la conservació del patrimoni, tot mantenint els lligams que al llarg de
segles l'home ha sabut establir entre ell i l'entorn, en benefici d'un i altre.

Proposta

Venc a proposar al Ple:

1) Manifestar el suport a la Declaració de la Serra de Tramuntana com a reserva de la
Biosfera.

2) Sol·licitar l'ampliació dels límits de la proposta rebuda de la Conselleria de Medi Ambient
per complir els objectius marcats per la Reserva de la Biosfera de la Serra de
Tramuntana al terme municipal d'Esporles:

a. Inclusió del nucli urbà com a zona de transició per:
■ els seus valors culturals i històrics.
■ Es considera que no es poden generar greuges comparatius entre els

diferents municipis de la Serra de Tramuntana inclosos dins de la
proposta incloguem-ne determinats nuclis urbans dins de la proposta com
a zones de transició i excloent-ne altres.

b. Inclusió dels punts d'interès científic existents en el terme Municipal i de la zona
AANP.

c. Inclusió dels habitats d'interès comunitari, especialment el bosc de ribera i els
espais de Xarxa Natura 2000.

d. Inclusió de les zones ARIP, espais transformats majoritàriament per activitats
tradicionals i que, pels seus especials valors paisatgístics, foren protegits per la
LLEI 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees
d'especial protecció de les Illes Balears, del terme municipal.

e. Eliminar l'actual fragmentació de la reserva de la biosfera que suposa l'exclusió
de la vall del Torrent de Sant Pere.

3) Remetre l'acord de ple a la Conselleria de Medi Ambient i al Director de General de
Biodiversitat.

integrat

Paper transcripció acords i resolucions



0450527 I

OVERN DE LES ILLES BALEARS

■:¡ * \^ ;fr

Mapa 1. La zona ratllada és la zona inclosa momentàniament a la proposta. I la zona taronja i la
del nucli urbà és la zona exclosa que es proposa incorporar.
El Sr. Gaspar Sabater digué que en principi el seu grup no negaria la figura de protecció, però
volia saber en que afectaria aquesta protecció a les NNSS d'Esporles i més concretament a les
llicencies d'obres a sol rústic.

El Sr. Vicenç Vidal li respongué que era una figura de gestió ambiental i turística, que en res
afectava a l'urbanisme, turisme etc.

El Sr. Sabater presentar una esmena d'afeixir un punt en el que" bàsicament es tingués en
compta a la propietat privada."

El Sr. Vidal digué que no hi havia cap inconvenient ja que aquesta filosofia ja es recollia.

Sotmesa a votació la proposta amb l'esmena, fou aprovada per unanimitat dels
assistents.

APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ NNSS, FARMÀCIA I FÀBRICA.- La Sra. Maria
del Carme Serra Martinez dóna lectura a la següent

PROPOSTA

Vist que el Ple de dia 14 d'octubre de 2008 aprovà inicialment la modificació puntual de les
Normes Subsidiàries d'Esporles, consistent en : reajustament de zona d'equipament i espai lliure
públic 0 infraestructures de la propietat veïna a la casa de la Vila, consistent en dos edificis.

I sotmeses a exposició pública, no s'han presentat al·legacions, a les mateixes, es per la
qual cosa que venc a proposar al Ple de l'Ajuntament el següent acord:
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- Que el Ple de l'Ajuntament aprovi provisionalment la modificació
Subsidiàries d'Esporles, redactat per l'arquitecte Bartolomé Pons Iradiel.

- Que es remetin a la Comissió Insular d'Urbanisme, per la seva aprovació definitiva si
procedeix.

El Sr. Miguel Bernat digué que el seu grup havia recolzat aquesta iniciativa i el desenvolupament
del projecte, peró des de tres mesos fins aquí no s'havia avançat en res. Al temps que s'aprovava
aquesta modificació de NNSS, s'havia de dur a terme l'aprovació del catàleg i l'adaptació de les
NNSS i tot esta igual que dia 14 d'octubre. S'ha arribat a l'aprovació definitiva i l'equip de govern no
ha fet els deures. Que no s'oposaria, peró no recolzaria ja que ni siquiera hi havia hagut un intent
de diàleg.

El Sr. Batle respongué que el catàleg no tenia res a veure amb la modificació de NNSS, ja que
aquesta només modificava uns usos, que no hi havia deixades per part de l'equip de govern, si no
que hi havia modificació que era precisa pel projecte a desenvolupar i per els altres temes eren
més complicats, hi havia altres administracions involucrades com el CIM, que havia de posar els
seus medis per l'adaptació de NNSS. Pel que feia el catàleg s'havia hagut de retornar per
deficiències.

El Sr. Bernat digué que no es desvies el tema que no s'havia fet res.
La Sra. Carme Serra digué que degut a les deficiències s'havien reunit amb l'arquitecte, abans de

presentar al CIM.
Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada amb el següent resultat

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

CONTRACTACIÓ REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA FÀBRICA DE CAN FORTUNY I ANTIGA
FARMÀCIA." La Sra. Maria del Carme Serra Martinez dona lectura a la següent

PROPOSTA

"^ista la proposta de la Mesa de contractació per les obres " REFORMA I AMPLIACIÓ DE
LA FABRICA DE CAN FORTUNY I ANTIGA FARMÀCIA" i aprovada l'adjudicació provisional de
l'obra pel ple de dia 30 de desembre de 2008, exposada el públic al perfil del contractant per
termini de 15 dies, sense que s'hagin presentat al·legacions, venc a proposar al Ple el següent
acord:

1.- Procedir a la contractació de les obres REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA FABRICA DE
CAN FORTUNY I ANTIGA FARMÀCIA" projecte redactat per l'arquitecte Bartolomé Pons
Iradiel.

2." Adjudicar definitivament a Ferrovial Agroman S.A. les obres de "REFORMA I
AMPLIACIÓ DE LA FABRICA DE CAN FORTUNY I ANTIGA FARMÀCIA" per un preu de
(1.692. 633 ) un milió sis-cents noranta-dos mil sis-cents trenta-tres euros IVA exclòs, IVA
(270.821,28) euros total (1.963.454,28) un milió nou-cents seixanta-tres mil quatre-cents
cinquanta-quatre euros amb vint-i-vuit cèntims Motivada per a ser la proposta més avantatjosa
segons la valoració feta per la mesa de contractació.

3." El present acord serà notificat als candidats i publicat en el perfil del contractant de
l'orgue de contractació.
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5." Vistes les propostes de les meses de contractació per a la contractació de la direcció les
obres de l'arquitecte, arquitecte tècnic i enginyer es proposa el ple aprovar;

- Anomenar arquitecte director de l'obra esmentada al Sr. Bartolomé Pons Iradiel.
- Anomenar arquitecte tècnic director de l'obra objecte de contractació a la Sra. Natividad

Serra Mas.

- Anomenar director de les instal·lacions de l'obra esmentada a Roca Ingenieros S.L.,
representant, Sr. Miguel E. Roca Ripoll.

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

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

DEVOLUCIONS.- La Sra. Secretaria, dona lectura a la següent

PROPOSTA DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

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

Rebut Contribuent Padró Import Motiu devolució

822/06 Company Albertí Miquel A. IVTM
IB5904BN

132,52 Transferència 2005

2529/08 Nadal Palmer Mateo IVTM
IB5920CB

12,78 Baixa 22-07-2008

3132/08 Rosselló Pons Catalina IVTM
PM6183BD

53,95 Baixa 13-05-2008

PROPOSTA DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

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

Sotmeses a votació les propostes foren aprovades per unanimitat dels assistents.

MOCIO PSOE.- La Sra. Aina Maria Salom Soler, dona lectura a la següent
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Que presenta el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d'Esporles, sobre la situado de
la Franja de Gaza

La brutal ofensiva israelià sobre la Franja de Gaza que es duu a terme aquestes darreres
setmanes, la major operació militar a la zona des de la Guerra Àrabe-israelià del '67, ha produït ja
més de 1000 morts i miler de ferits, essent la majoria d'ells civils i un alt nombre de nins, i
provocant un patiment immens a la població de la Franja que es veu assetjada, sense aliments ni
medicines, i acorralada pels bombardejos israelians.

El legítim dret d'Israel a defensar la seva seguretat no pot suposar en absolut carta blanca
a infligir un càstig col·lectiu la població civil palestina de Gaza. Els atacs de Hamas, per mitjà del
llançament de coets a poblacions israelianes, no són excusa per l'ús desproporcionat i indiscriminat
de la força per part d'Israel que, enlloc d'afavorir la pau i la seguretat pel seu poble, condueixen a
una espiral de violència que amenaça amb perpetuar-se en el temps i eradicar les esperances
d'arribar a una solució global, justa i duradora pel conflicte d'Orient Mitjà.

El bloqueig econòmic al que Israel ha vengut sotmetent a Gaza des de que Hamas es va
fer amb el control de la Franja pel juny de 2007, juntament a l'ofensiva militar d'aquestes setmanes,
han sumit a la població palestina en una situació humanitària de màxima emergència. El
bombardejos indiscriminats -fins i tot a escoles baix la bandera de la ONU-, la destrucció
d'hospitals, la manca de medicaments, menjar, aigua, combustible i el subministrament elèctric fa
que la cura dels ferits i la supervivència de la població, que la seva fugida està impossibilitada pel
tancament de les fronteres, ès inadmissible i provoca que la cura de ferits i la pròpia supervivència
de la població civil de Gaza estiguin en greu perill.

Davant aquesta dramàtica situació, els esforços diplomàtics desplegats per la comunitat
internacional no estan donant els resultats necessaris per aconseguir un alt el foc definitiu que
permeti alleujat el patiment extrem que està patint la població civil. El nostre país, amb una provada
capacitat d'interlocució a la regió, pot i ha de jugar un paper clau en els esmentats esforços
internacionals per obrir un espai a la política i aconseguir el cessament de la violència, tal i com
promou el pla de pau egipci.

Amès de reclamar la forma contundent i des de la solidaritat i des de l'inici el cessament de
la violència, i com reflex de la solidaritat del poble espanyol amb el poble palestí. Espanya està
prestant especial atenció a la situació humanitària que pateix la població civil a la Franja. En
aquests moments, gràcies als increments en les aportacions d'ajuda, el nostre país s'ha convertit
en el segon donant als Territoris Palestins i ha aconseguit implantar un corredor humanitari
Espanya-Gaza, el primer de la seva classe, fruit de constants contactes diplomàtics a la regió i a
nivell multilateral. Fins l'actualitat, han estat enviats a Gaza mès de 50 tones de productes
hospitalaris, i s'han anunciat una aportació de 1,5 milions d'euros mitjançant el Comitè
Internacional de la Creu Roja, i de 5 milions d'euros mitjançant el Comitè internacional de la Creu
Roja, i de 5 milions d'euros mitjançant l'Agència de Nacions Unides pels Refugiats (UNRWA).

No obstant això, la cruesa i gravetat de la situació, juntament amb el compromís de la
societat espanyola per la pau entre Israel i Palestina, exigeixen que aquets esforços diplomàtics i
humanitaris continuïn.

Des de nombrosos sectors socials es ve demandant que els representats polítics, des de
un sentiment humanitari, alcem la veu per continuar exigint l'immediat cessament de les accions
bèl·liques d'Israel contra la franja de Gaza, a la vegada que demandem un major esforç diplomàtic i
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polític per fer complir les resolucions de la ONU i cercar la solució definitiva al
enfronta a israelians i palestins.

que

Per l'anterioment exposat, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d'Esporles presenta
les següents
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

1Mostra la seva més enèrgica condemna a les accions militar empreses pel Govern d'Israel a la
Franja de Gaza, absolutament desproporcionades i contràries a les més elementals normes del
Dret Internacional., que estan causant cent de victimes, en la seva majoria civils i en un gran
nombre de nins i nines.

2." Condemnar rotundament els atacs de Hamas contra la població d'Israel i exigir que posi fi als
mateixos.

3." Expressar la seva més profunda indignació per la dramàtica situació humanitària a la Franja de
Gaza, i exigir al govern d'Israel que compleixi amb les seves obligacions segons la legislació
internacional posant fi al bloqueig, permetent el ple accés d'ajuda humanitària i de la premsa
internacional.

4." Saludar l'actuació del Govern en matèria d'ajuda humanitària amb el desplegament de diferents
operatius d'emergència i l'augment de les aportacions, que posa de manifest el compromis i la
solidaritat que els ciutadans espanyols tenen amb els palestins.

(4.bis Destinar amb càrrec al pressupost de cooperació internacional, un fons per Ajuda al poble
palestí que sigui tramitat mitjançant la Creu Roja/Mitja Lluna, per ajuda de medicaments material
sanitari i aliments.)

(4.ter Promoure una campanya de solidaritat per tal de recollir fons destinats a la mateixa finalitat).

5.- Instar al govern de l'Estat, en virtut de la seva capacitat d'interlocució amb tots els actors de la
regió, a desenvolupar totes les accions diplomàtiques i politiques necessàries per exigir un alt el
foc perdurable, en compliment de la Resolució 1860 del consell de Seguretat de la ONU de
8/1/2009, així com les seves anterior resolucions sobre l'Orient Mitjà que estableixen el dret del
poble palestí a crear un Estat sobirà i el dret de l'estat d'Israel a una existència pacifica.

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

MOCIO PP.- El Sr. Gaspar Sabater Nicolau, dona lectura a la següent

MOCIO MARGES DE PEDRA EN SEC.- que presenta al ple de l'Ajuntament d'Esporles el grup
municipal del Partit Popular.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Vist que la Conselleria de Medi Ambient subvenciona ajudes per a la reconstrucció de
marges de pedra en sec, per millorar el paisatge de la nostra Illa. El grup municipal del Partit
Popular considera que tots els Ajuntaments de la Serra de Tramuntana han de contribuir en tot el
possible a millorar el nostre entorn juntament amb els propietaris de les finques que formen el
paratge natural de la nostra serra.
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Per tot l'exposat, el grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament d'espo
ple que adopti el següent

a al

ACORD
Es modifiqui l'ordenança municipal corresponent, per a que les taxes municipals per a les

llicències d'obres per construcció o rehabilitació de marges de pedra en sec quedi exhaurida o es
pugui realitzar una bonificació de la mateixa.

Declarar els marges d' especial interès o utilitat municipal per concorre circumstancies
socials, culturals, històriques artístiques que justifiquen tal declaració. I per aquest motiu aplicar-
los la bonificació del 95%, del l'imposto de construccions estatjlerta a l'ordenança de
construccions.

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

MODIFICACIÓ ORDENANÇA DE CONSTRUCCIONS.- La Sra. Maria del Carme Serra Martinez
dona lectura a la següent

PROPOSTA

Vista la necessitat que te aquest ajuntament de regular la bonificació d'obres que
constitueixin especial interès o utilitat municipal, pel present venc a proposar el ple el següent
acord:

MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES

1.- En compliment de alló disposat a l'art. 15 aM7 del Real decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març pel que s'aprova el Tex Refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i vist els
informes tècnics i econòmics a que es refereix l'art. 25 de la mateixa, s'acorda, en caràcter
provisional, la modificació de l'ordenança reguladora de l'impost de construccions, instal·lacions
i obres i l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la mateixa, en el terme següents.

Aprovar la modificació de l'ordenança fiscal de l'impost de construccions, instal·lacions i
obres en el sentit d'afeixar una disposició addicional:

Disposició Addicional Primera: Bonificar al 95% del l'imposto de construccions a favor de
les construccions , instal·lacions u obres que siguin declarades de especial interès o utilitat
municipal per concorre circumstancies socials, culturals, històriques artístiques o de foment de
l'empleo que justifiquin tal declaració.

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

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.
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MODIFICACIÓ ORDENANÇA PUBLICACIONS.- El Sr. Vicenç Vidal Matas dóna lectura a la
següent

PROPOSTA

Vista la necessitat que te aquest ajuntament de modificar l'ordenança reguladora de la
taxa per l'activitat de publicacions pel present venc a proposar el ple el següent acord:

Aprovar:

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

1." En compliment de allò disposat a l'art. 15 aM7 del Real decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març pel que s'aprova el Tex Refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i vist els
informes tècnics i econòmics a que es refereix l'art. 25 de la mateixa, s'acorda, en caràcter
provisional, la modificació de la taxa de publicacions i l'aprovació de l'ordenança fiscal
reguladora de la mateixa, en el terme següents.

l'art. 4." Quantia

Publicitat Revistes municipals:

Per anunci a contra portada a quatre tintes: 2.000 euros
Per anunci 1 pagina a una tinta: 1000 euros
Per anunci >2 pagina a una tinta: 500 euros
Per anunci % de pagina a una tinta: 150 euros
Per anunci 1/8 de pagina a una tinta 100 euros.

2.- De conformitat amb allò disposat a l'art. 17 de l'esmentat Real Decret, el present acord
provisional, s'exposarà el públic per termini de trenta dies, a fi que els interessats puguin
examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas de que no es
presentin reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i s'exposarà en el BOIB el tex
integra de la modificació de l'ordenança.

El Sr. Miguel Bernat digué que no entrarien en el preus, però si en el fons ja que la qüestió es si
s'ha de permetre publicitat a una revista municipal, que en principi ha d'esta oberta a qualsevol i no
ha de tenir un esperit recaptari.
El Sr. Vidal digué que era més per un espai de publicitat institucional.

Presentar la següent esmena:
Només revista Esportulis i publicitat institucional.

Sotmesa a votació la proposta amb l'esmena es aprovada per unanimitat.

MOCIO EMBARASSOS NO DESITJATS.- La Sra. Aina Maria Salom Soler dona lectura a la
següent
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

SOBRE CAMPANYA DE PREVENCIÓ D'EMBARASSOS NO DESITJATS I MALALTIES DE
TRANSMISSIÓ SEXUAL ENTRE LES ADOLESCENTS A ESPANYA

El Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d'ESPORLES desitja sotmetre a la
consideració del Ple la següent moció relacionada amb la campanya de prevenció
d'embarassos no desitjats entre les adolescents a Espanya i les malalties de transmissió sexual
posada en marxa pel Ministeri de Sanitat i Consum, per al seu debat en el Ple:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

La maternitat no planificada i les interrupcions no voluntàries de l'embaràs són una
realitat en el nostre país. Es tracta de situacions no desitjables i especialment preocupante quan
les que pateixen són les adolescents.

Els i les joves a Espanya inicien les seves relacions sexuals a edats cada cop més
primerenques. Segons les dades d'Espanya de l'Estudi sobre Conductes dels Escolars
Relacionades amb la Salut de 2006, de l'OMS amb col·laboració del Ministeri de Salut i
Consum, els I les joves espanyols/es tenen la seva primera relació sexual abans dels 16
anys (els joves als 15,59 anys i les joves als 15,62).

A més, segons les dades del Ministeri de Sanitat i Consum, en l'any 2007, a Espanya es
produïren més d'onze mil embarasses en joves menors de 18 anys, de les quals més de 7.000
acabaren en interrupcions voluntàries d'embaràs. Aixó significa que el número d'interrupcions
voluntàries d'embarassos entre joves i adolescents augmentà en l'últim any un 17%, i que, ens
els deu darrers anys, la taxa d'embarassos de menors de 18 anys s'ha duplicat en passar de
3,07 per 1.000 en l'any 1997 a 6,3 per 1.000 l'any passat.

Per altra banda, nombrosos estudis han posat de manifest la relació que existeix entre la
disminució del nombre d'embarassos i d'interrupcions voluntàries d'embarassos entre
adolescents i la posta en marxa de plans d'educació sexual i de polítiques d'accés a l'ús de
mitjans anticonceptius com el preservatius i la píndola postcoital.

Per tot aixó, es considera urgent posar en marxa de forma immediata i en el marc d'una
estratègia global de Salut Sexual, una série d'actuacions que frenin les conseqüències
negatives de les relacions sexuals completes sense precaucions dels i les adolescents. Sempre
des del coneixement i comprensió de que les relacions sexuals en aquestes edats són
assumides amb naturalitat i formen part de la seva vida quotidiana, a diferència del que succeïa
en èpoques anteriors a Espanya.

Així ho ha fet el Ministeri de Sanitat i Consum posant en marxa una àmplia campanya de
prevenció i educació sexual entre els i les adolescents amb l'objectiu de prevenir embarasses
no desitjats i les malalties de transmissió sexual, des d'una formació i informació adequada i
accessible, que permeti als joves elegir responsablement la conducta més favorable per al
desenvolupament de la seva sexualitat de la manera més segura.

Per tot aixó, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d'ESPORLES presenta la següent
moció per a la seva consideració i acceptació per el Ple Municipal dels següents acords:

1. Instar el Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears a impulsar i treballar
conjuntament amb el Govern d'Espanya en la campanya relativa a la prevenció
d'embarassos no desitjats entre adolescents i les malalties de transmissió sexual.
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potenciant les seves polítiques de serveis i prestacions en matèria d'anticlpaçepcl^^om
a sistema de prevenció d'embarassos no desitjats i, per tant d'interrupcions vòíüntàries
d'embarassos. I, en particular, a col·laborar en la promoció i difusió de la campanya
llançada pel Ministeri de Sanitat i Consum per a reduir la taxa d'embarassos no desitjats
entre adolescents.

2. L'Ajuntament d'ESPORLES col·laborarà en el desenvolupament d'aquesta campanya en
la seva vessant formativa i informativa amb la finalitat de contribuir als seus objectius.

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

MOCIÓ URGENCIA.- El Sr. Miquel Ensenyat demanà tractar per urgència, la moció, seguidament
es sotmet a votació la urgència i ès aprovada per unanimitat.

PROPOSTA

Vist que la comissió de comptes de dia 20 de novembre de 2008, informa favorablement
el Compte General del Pressupost per a l'any 2006 i any 2007, han restat exposades el públic
durant quinze dies i vuit mès, al BOIB núm. 168 de dia 2 de desembre de 2008, d'acord amb
l'art. 212 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Text Refós de la llei d'Hisendes
Locals, sense que s'hagin presentat reclamacions, pel present venc a proposar al Ple el
següent acord:

- Aprovar El Compte General del Pressupost 2006 i 2007.

El Sr. Miguel Bernat digué que una cosa d'aquestes per urgència no tenia maça sentit.
El Sr. Batle digué queja s'havia passat tots el tràmits i era necessari l'aprovació.

Sotmesa a votació fou aprovada amb el resultat següent

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

MOCIÓ URGENCIA El Sr. Miquel Ensenyat demanà tractar per urgència, la moció, seguidament
es sotmet a votació la urgència i ès aprovada per unanimitat.

TRANSFERENCIA DE CREDITS 1/2009

Per tal de realitzar despeses que no poden demorar-se fins al proper exercici, i
no essent ampliable el crèdit 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 Locals es proposa:

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

Partides amb augment de crèdit:

5-62202 URBANISME COMERCIAL, 12.222 euros
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MILLORA DE LA MOBILITAT. I
SEGURETAT I DE LA . SUPRESSIÓ.
DE LES BARRERES.
ARQUITECTÒNIQUES DE LA ZONA
COMERCIAL D'ESPORLES.

Total 12.222 €

FINANÇAMENT;
Partides amb baixa de crèdit:

43-22706 Estudis i treballs tècnics 12.222 €

Total. 12.222 €

2." Aprovar comprometre la despesa plurianual, d'acord amb l'art. 174 del Tex
Refós de la Llei d'Hisendes Locals aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de març , del 10% del total
import de la realització de les obres " URBANISME COMERCIAL, MILLORA DE LA MOBILITAT,
DE LA SEGURETAT I DE LA SUPRESSIÓ DE LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A LA
ZONA COMERCIAL D'ESPORLES. FASE I, pels següents imports: per l'anualitat de 2009 fins a
un 70%, per l'anualitat de 2010 fins a un 50%.

El Sr. Miguel Bernat digué que es seguia amb les improvisacions, que s'haguès pogut prendre
aquest compromís abans i no haver d'esperar a modificar el pressupost prorrogat, peró clar com
el pressupost per a 2009 no estarà aprovat fins el mes de juny, ha devingut urgent.

El Sr. Batle digué que no havia dit aixó i que el motiu d'aquest acord era que no es podia
demorà la transferència, ja que la partida era per unes obres que s'havia d'evitar de fer en
l'estiu.

El Sr. Miguel Bernat que des de el PP, no volien ja donar confiança a l'equip de govern, si no
que el que volien veure eren fets, resultats i no paraules.

Que per recolzar havien de veure un canvi en l'equip de govern.
El Sr. Batle li respongué que la seva confiança no l'havien tinguda mai i que havien fet moltes

hores de feina amb aquest tema.
El Sr. Bernat digué que sempre es deixava la pilota damunt l'oposició, que no havien vist

resultats, que in extremis demanar recolzament a l'oposició, sense haver-ne parlat, no era el
correcte.
La Sra. Aina Salom demanar que la primera plataforma que es construís, ho fos a Ses

Rotgetes.
El Sr. Batle digué que depenia del director de les obres peró que li suggeriria.

Sotmesa a votació la moció, fou aprovada amb el següent resultat

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

MOCIO PP.- El Sr. Severiano Quevedo Mora dona lectura a la següent
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MOCIÓ CENTRAL ELECTRICA DEL PARC BIT

Que presenta al Ple de l'Ajuntament d' Esporles, el grup municipal del Partit Popular.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Tenint el coneixement de rintenció d'una empresa en voler construir una central de cogeneració
de gas natural per fabricar corrent elèctrica al Parc Bit,
situant-la junt a la partió amb el terme d'Esporles.

Que a la prensa ha sortit que aquest projecte té el recolzament del Govern Balear.

Que actualment al Parc Bit ja existeix una central tèrmica de gasoil amb una potencia de 3 Mw i
que la nova en tindria 32 Mw.

Que ja s'ha realitzat la Fase A del Pla Especial pel Desenvolupament del Parc Bit i que está
previst continuar en la Fase B que triplicarà el volum construït, d'aquí la necessitat de mès
energia elèctrica.

Que la central tindrà una potencia superior a la necessària per abastir les necessitats del Parc
Bit i per referències que tenim l'excès de la corrent es vendrà a la xarxa general de GESA.

Que encara que el gas natural es el combustible menys contaminant, no es justifica la seva
construcció davant la previsió de la connexió de les Illes amb la Península, mitjançant un cable,
pel subministrament de corrent elèctrica per l'any 2010.

Que a causa de les emissions de gasos d'anhídrid carbònic es produirà a la zona un
microclima amb efecte hivernacle, emissions de monóxid de carboni, de partícules sòlides
tòxiques i una proporció reduïda de pluja àcida, substancies perjudicials per a la salut de les
persones.

Que la construcció de la central provocarà a l'entorn un impacta visual terrible, degut a l'edifici i
a les altes ximenelles de mès de trenta metres d'altura.

Que el gas natural se dura al Parc Bit des de Son Reus mitjançant una canonada soterrada, que
passera propera a nuclis urbans, Palmanyola, S'Esgleieta o Son Sardina, Son Espanyol, amb
el risc d'accidents que podrien ser molt greus.

Que l'ampliació que provocarà el desenvolupament de la Fase B afectarà l'entorn d'una forma
molt greu, degut a la gran amplitud de la zona afectada per les edificacions i també a la
circulació de vehicles per la carretera de
Valldemosa i amb el temps, probablement, a la carretera d'Establiments.
En la Fase A s'han creat 1548 places d'aparcaments i a la Fase B se crearan 3924 places mès,
fent un total de 5472 places.

Que el transit a la carretera de Valldemosa adquirirà un volum excessiu, ja que es una via a la
que conflueixen els vehicles que es dirigeixen els pobles de Valldemosa, Esporles, Banyalbufar,
Estellencs, Son Espanyol, S'Esgleieta, UIB, Parc Bit y en un futur propè a l'hospital de Son
Espases, afegint els ciclistes, autobusos, coxes estrangers i de lloguer, es a dir un augment de
transit espectacular que la fera molt perillosa.
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Per tot lo exposat queda molt clar que els habitants de la zona veuran afectat d'una forma greu
el seu entorn, se destrossarà el paisatge, la circulació per la carretera de Valldemosa serà més
perillosa i inclús afectarà la salut de les persones.

Que els veïnats han constituït una Plataforma d'afectats per la central elèctrica del Parc Bit, per
lluitar en contra de la construcció de la central i per evitar l'ampliació que correspon a la Fase B
del Pla Especial pel desenvolupament del Parc Bit es dugui a efecte.

Que els veïnats nos han dirigit una atenta carta en la que nos demanen que els recolzem en la
seva lluita, s'adjunta fotocopia.

ACORD

Les persones assegudes a n'aquesta taula som els representants politics dels ciutadans
d'Esporles i per tant tenim el deure moral i ètic i l'obligació de defensar els seus interessos front
a les actuacions que els perjudiquin.

Per tant, instem a l'Ajuntament d'Esporles que es posicioni a favor dels seus ciutadans i en
contra de lo que pugui perjudicar-los, a les hores, sol.licitam a tots els components del Ple el
seu vot en contra de la construcció de la central de cogeneració i de l'ampliació corresponent a
la Fase B del Pla Especial pel desenvolupament del Parc Bit.

També sol.licitam el Senyor Batle que faci arribar la nostra rebutja a les institucions pertinents.
Ajuntament de Palma, Consell Insular i Govern Balea.r

Preguem els nostres veïnats i amics que ens recolzin amb aquesta lluita.
El Sr. Vicenç Vidal explicar que feia uns mesos que havia ofert a la plataforma d'anar a la

directora general d'energia i al parc Bit, per estudi de la central i la defensa dels drets dels
veïns.

I que s'estava fent un estudi seriós del tema.
El sr. Batle demanar que el tema restes damunt la taula a l'espera dels informes.
El Sr. Severiano Quevedo digué que les seves afirmacions no eren lleugeres que estaven

referendades, per estudis seriosos, d'impacte ambiental, detall de tones d'anhídrid carbònic etc.
El Sr. Batle afeixi que a més, hi havia el tema de rompre el monopoli a GESA, tema delicat i

que se'n havia de parlar i informar a la població, crear debat i per aixó era millor deixar
l'assumpte damunt la taula.
El Sr. Quevedo digué que molt be les paraules però que la contaminació existia i que no ho deia
ell si no que eren informes de tècnics.
El Sr. Miguel Bernat manifestà que en els estudis que ells tenien hi havia moltes hores de feina

de distints tècnics i tots convenien que si hi havia contaminació.
Que la central era una conseqüència del que hi havia ,al parc bit, la UIB, son Espases etc.

però així i tot aquesta central no era imprescindible que s'ubiqués allà , que el 2010 hi hauria el
cable elèctric, que desapareixeria el monopoli de GESA, el que preocupa es que si ara es fa
aquí, ja serà irreversible.
El Sr. Vidal digué que hi havia una expressió anglesa que definia un poc aquesta situació "

mimbi", un poc passà del tema, es a dir que tots som conscients de que es necessari però ningú
la vol a casa seva.

Aquest punt resta damunt la taula.
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PRECS I PREGUNTES."

El Sr. Batle demanà que es disculpessin el regidors d'esports i cultura que havien d'acudir a un
acte al pavelló.
Abandonen el Plenari el Sr. Josep Ferra i el Sr. Antoni Asensió.

- El Sr. Gaspar Sabater demanar de solucionar els següents temes:
Que hi havia una farola que tenia una borsa penjada per evitar que el llum entre dins una
vivenda, que feia molt mal efecte.
Si es podia millorar l'aparcament de ca l'Amet, ja que quan plovia es formaven bassiots.
A la placeta de can Campos hi havia unes faroles sense llum.
Donar l'enhorabona el regidor de medi ambient, per convocar la comissió.
- El Sr. Severiano Quevedo demanà:
A l'entrada de Ses Rotgetes les ultimes pluges han ocasionat desperfectes i hi ha un
caramull de pols i reixeta, si es podria retirar. Així mateix demana d'arreglar una farola
espanyada.
- La Sra. Francisca Ripoll volgué saber.
Com estaven els cables del badaluc.
Si el Centre de Dia va està tancat el 31 de desembre?.
Com era que els llums de Nadal estaven encesos tota la nit?.
- La Sra. Dolores Nadal demanà:
Com era que hi havia cotxes aparcats el dia dels Reis a la carretera?.
Si se li podia facilitar una copia del discurs del dia dels Reis?.
- El Sr. Miguel Bernat demana:
Que passa amb el formigó de l'escola? i la factura que reclama la constructora?, que s'ha

Com està el pla de mobilitat?.
Com està el reglament de participació ciutadana?.
No s'ha contestat el tema de les retxes grogues.
Com es que no es va fer el desembre la comissió de conflicte juvenil?.
El Catàleg, està igual?.
Que hi ha de l'obertura del carrer de la ca l'Onclo a la Vilanova.?
Per que no s'ha enviat l'acta la setmana següent del plenari.?.
Quines noticies hi ha de la reunió de 16 de desembre el voltant de lla casa del poble?.
Es veritat que en el sopa de la tercera edat de cap d'any hi havia aportació de l'ajuntament?.
Pel que fa a rocodromo, l'ajuntament hi ha intervingut?.
Demana autorització per sortir de la sala la Sr. Alna Salom i l'abandona
El Sr. Bernat segueix en les seves preguntes:
Respecta del fems digué que era la paraula de moda, que hi havia certa polémica. I
demanà que s'instal·lés un contenidor de roba al parc verd.
També fer referència a la quantitat de queixes que havien entrat el registre d'entrada de
l'ajuntament per la taxa de 170 euros de fems. I demanà no seria qüestió de replantejar-se
l'ordenança.
Retorna a la sala la Sra. Aina Salom.
Que passa amb la llicencia d'instal·lació, i permís d'obres de les aules prefabricades?.
No s'han pagat les subvencions esportives. Que es paguin.
Digué que el carrers de ca l'oncle i ca l'Amet, no hi havia llum.
Per que el cotxe de la Conselleria d'Interior ( de protecció civil) dorm a fora?.
_ La Sra. Aina Salom digué:
Que havia rebut la nota informativa al voltant de la processionària, i demanà pel tema de les
bosses per penjar als pins, si es repartirien o s'havien de sol·licitar etc.?.
Com estava el tema del l'enllaç del carrer ca l'Onclo amb el de la Vilanova.
Que s'havia fet el respecta de les retxes grogues i el pla integral de Ses Rotgetes?.

fet?.
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El Sr. Vicens Vidal respongué respecta del problema de la processionària, que sUfSftua posat
en contacte amb els professionals del tema i pareixia ser que les bosses no havien tingut
l'èxit esperat i eren més partidaris de atacar-la amb sistemes més mecànics, com pega tirs,
talla de branques dels arbres més afectats, i que ell estava demanat pel tema, per tant ja
informaria del resultats de la seva recerca.

El Reglament de participació ciutadana estava penjat a la Web.
Que des de el fòrum ciutadà s'estaven fent feina,per permetre que s'auto convoques però
l'esborrany de l'Esportulis arribà el mes de juny.
Respecta de l'implantació del fems que anava molt be. Que l'èxit era bo.
Que efectivament les tarifes havien sofert una pujada important, però també s'havia de tenir
en compte que des de feia quatre anys no s'havia actualitzat la taxa. Que els que més
parlaven del tema se les havia ofert de tenir contenidors tancats i havien rebutjat l'oferta.
Que pels dies 7 i 28 de febrer estava previst parlar del tema en la ciutadania.
La llicencia d'obra de les aules prefabricades es mirarà.
La connexió del carrer de ca L'Oncle i ca l'Amet, està igual, els propietaris no volen esser
responsables de res.
Surt el sr. Vicens Vidal.
Pel que fa a la UA, no està tan clar i de cada vegada es posa més difícil.
Es demana una comissió per parlar-ne, i es demanà només un acord per passar-ne que la
UA ja es resoldria després.
Entre el Sr. Vicenç Vidal.
El Sr. Miguel bernat digué que era curiós com es veia l'éxit de la recollida selectiva, segons
des de l'angle que es mira. Però el cert era que cada dimecres es veien menys bosses
vermelles i els contenidors del muntants i tans d'altres estan a rabosa. Es clar que els
informes tècnics s'emeten segons com es mira, hem aconseguit portar a Palma el nostre
problema de recollida, la gent te pànic de les sancions.

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

Esporled 29 de gener de 2009..
El batle.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 19 DE FEBRER DE 2009

Membres assistents:
Miquel Enseñat Riutort
Antonio Asensio Campoy
Maria del Carmen Serra Martinez

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

Membres que excusen la seva assistència:
Dolors Nadal Llinàs
Josep Maria Ferra Terrasa

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

RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA.- És sotmesa a votació la ratificació de la urgència, i
es aprovada per unanimitat dels assistents.

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL OBRES RENOVACIÓ PARCIAL DE LES XARXES
D'AIGUA, CLAVEGUERAM I DRENATGE DE PLUVIALS A LA VILA D'ESPORLES.- La Sra.
Maria del Carme Serra Martinez, dona lectura a la següent:

PROPOSTA

Vista la proposta de la Mesa de contractació per les obres "Projecte de renovació parcial
de les xarxes d'aigua, clavegueram i drenatge de pluvials a la vila d'Esporles" venc a proposar
al Ple el següent acord:

1." Procedir a la contractació de les obres "Projecte de renovació parcial de les xarxes
d'aigua, clavegueram i drenatge de pluvials a la vila d'Esporles "projecte redactat per l'enginyer
tècnic d'obres públiques Sr. Pere Montserrat Ramón.

2.- Adjudicar provisionalment a FERRER PONS HNOS., S.A. PER UN PREU TOTAL
DE (747.315,66) set-cents quaranta-set mil tres-cents quinze amb seixanta-sis IVA inclòs,
(626.745.16) IVA exclòs, IVA (119.570,50). Motivada per a ser la proposta mès avantatjosa
segons la valoració feta per la mesa de contractació.

3.- El present acord serà notificat als candidats i publicat en el perfil del contractant de
l'òrgan de contractació pel termini de 5 dies hàbils contats des del dia següent en que es
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publiqui a l'esmentat perfil del contractant, d'acord amb l'art. 9 (b del R.D.L. Q'l
novembre pel que es crea el fons estatal d'inversió local.

El Sr. Miguel Bernat demanar si abans d'aprovar l'adjudicació provisional s'havia de fer algun
exposició al públic.
La secretaria respongué que entenia que era l'adjudicació provisional, la que d'acord amb la

L.C.S.P. s'havia d'esposar el públic.

Sotmès a votació fou aprovat per unanimitat.

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, ^9 de febrer de 2009.
El batle, La secretària



—a—

m
(OVERN DE LES ILLES BALEARS

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 26 DE FEBRER DE 2009

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

Vicenç Vidal Matas
Aina Maria Salom Soler

Miquel Bernat Bosch
Maria Francisca Ripoll Morell
Gaspar Sabater Nicolau
Severiano Quevedo Mora
Dolors Nadal Llinàs

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

ACTES ANTERIORS." El Sr. President pregunta si qualque membre de la Corporació ha de fer
qualque observació a l'acta de la sessió ordinària de dia 29 de gener de 2009.

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

CORRESPONDENCIA I DISPOSIGÍONS OFICIALS.- A l'apartat de correspondència, es dóna
compte dels següents: de la correspondència haguda des de l'últim ple ,registre d'entrada del
núm. 383 / 09 al 818/09. Així com de les disposicions oficials.

DECRETS DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batllia haguts des de l'últim
Ple des del núm. 34/09 all 25/09

La secretaria dóna compta del següent decret per a la seva ratificació

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 90/09

1.
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Atès que per haver d'atendre altres feines pròpies del meu càrrec no po^i4,ass^i^ lesreunions de la FELIP, que tindran lloc el dia 13 de febrer de 2009 , pel presSíffvenc a
RESOLDRE:

1Delegar en la tercera tinent de batle Sr. Carme Serra Martinez, per assistir a les esmentades
reunions.
2." Donar compte el ple en la primera sessió que es celebri.
3.- Notificar a la Sra. Carme Serra Martinez

DECRET DE BATLIA 104/09

Vista la resolució de la Consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració de 30 de
desembre de 2008 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions en matèria d'immigració
adreçades a entitats locals per a l'any 2009 i donat el percentatge de població immigrada que
resideix al nostre municipi (actualment un 12 % de la població) i que podria ser objecte
d'intervenció, pel present venc a resoldre:

1..- Aprovar sol·licitar l'ajut a entitats locals per organitzar i desenvolupar programes i activitats
destinats a l'acolliment i a la integració de la població immigrada per a l'any 2009.

2." Que es presenti al proper Ple per a la seva ratificació.

CONVENI PLACES CENTRE DE DIA.- EL Sr. Josep Ferra Terrasa dóna 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 de places en Centre de Dia
i residencies per persones en situació de dependència, pel present venc a proposar el Ple el
següent acord:

1." Aprovar el conveni adjunt de col·laboració entre la Conselleria d'afers Socials,
Promoció i Immigració i l'Ajuntament d'Esporles, per a la reserva de places en Centre de Dia
i residencies per persones en situació de dependència .

2." Autoritzar al Batle per signar els documents necessaris.
3." Comunicar a la Conselleria d'Afers Socials.

El Sr. Miguel Bernat digué que no tenia sentit aprovar aquest conveni, si encara s'hi
havia d'afegir un annexa.

Explica el Sr. Batle el cost que assumiria la conselleria, el que assumiria l'ajuntament,
segons el grau de dependència i les places ocupades i la part que assumiria l'usuari. Oue en
principi era una declaració d'intencions de que l'ajuntament d'Esporles oferia 15 places, de
distins graus a la Conselleria, (tenint en compte que seran prioritaris els usuaris de
d'Esporles, Mancomunitat de Tramuntana) i posteriorment signar el conveni.
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Desprès d'una deliberació entre els distints grups que conformen el consist
següent :

Esmena, afegir al punt 1, que l'ajuntament d'Esporles te d'intenció de signar aquest
conveni amb la Conselleria, d'oferir 15 places i de sol·licitar la prioritat dels usuaris de
d'Esporles i de la Mancomunitat de Tramuntana per ocupar-les.

Es sotmet a votació la proposta amb l'esmena i es aprovada per unanimitat dels
assistents.

RETOLACIO CARRERS.- La Sra. Maria del Carme Serra Martinez, dóna lectura a la següent

PROPOSTA

Una vegada urbanitzada la zona denominada Hort de Son Trias i la zona de ca l'Onclo
on hi ha oberts nous carrers, s'esdevé la necessitat de donar-los nom. Seguint el criteri que fins
ara s'ha utilitzat a l'hora de designar el nom dels carrers, que ha estat el de conservar els
topònims d'aquest municipi, és per aquest motiu que venc a proposar al ple de l'ajuntament el
següent acord:

Aprovar la designació del nou carrer de la urbanització Hort de Son Trias amb el nom
de:

Carrer de la Font de Baix.

Aprovar la designació del nou carrer de la zona de ca l'Onclo amb el nom de:
Carrer de Francesc Bosch Bauzà, baríton.

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

PLA DIRECTOR DE CARRETERES.- El Sr. Vicenç Vidal Matas dóna lectura a la següent

P ROPOSTA

El vigent Pla director sectorial de carreteres de les Illes Balears (PDSCIB) va ser aprovat
definitivament mitjançant el Decret 87/1998, de 16 d'octubre (BOIB del 22). Actualment està a
exposició pública la revisió del PDSCIB de 1998.

El període de vigència del Pla es denomina Fase I que abastarà des de l'any 2009 fins a l'any
2016, peró, a més, el Pla contempla un període de vuit anys més d'avanç d'ordenació, que es
denomina Fase II i que abasta des de l'any 2017 fins a l'any 2024.

En el terme municipal d'Esporles el PDS de carreteres preveu diverses actuacions que han
generat debat i preocupació entre els ciutadans.

- El tram Esporles-Esgleieta és inclòs a la fase II (2017-2024) del PDS de carreteres com
a condicionament. Cost estimat de 2.640.000,00 €. Actualment aquest tram té un elevat
risc de col·lisió a diferents punts per la seva amplada per tràfic de vehicles pesats i
transport col·lectiu. A més, aquesta carretera es molt emprada pel cicloturisme.
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- El tram Espories-Vaiidemossa el PDS el preveu a la primera fase
condicionament. Aquest tram concentra el seu us en la temporada
discrecional. Cost estimat 9.020.000,00€

- Pas del anomenat "tercer cinturó" pel nucli de l'Esgleieta.

L'Ajuntament d'Esporles vol realitzar les següents consideracions:

1- La inclusió del tram Esporles - Esgleleta a la fase I. Es considera prioritari el
condicionament del Tram Esporles - Esgleieta per motius de seguretat davant el risc de
col·lisió existent a diferents punts per tràfic de vehicles pesats i transport col·lectiu. Cal
considerar que aquesta via és la principal del terme d'Esporles i que aquest ha
experimentat un fort creixement de població. Pels residents, es considera prioritaria
aquesta acció enfront del condicionament del tram Esporles-Valldemossa el cost del
qual es molt superior.

2- Que el Tram Esglelta-Esporles disposí de un carril bicl, creant un eix d'accés segur
cap el Paratge de la Serra de Tramuntana i la Ruta de Pedra en Sec al prolongar el carril
bid existent Palma-UIB. Es considera aquesta acció com a potencialment estratégica
per a la promoció económica del municipi i per al foment de la mobilitat sostenible.

3- Entendre I' acondicionament del traçat com a millores puntuals als indrets perillosos i
millores en el ferm.

4- Incorporar les mesures per reduir l'impacte ambiental associats aquesta tipologia de
projectes.,

5- La no execució de l'anometat tercer cinturó, pels efectes derivats del fort increment
de circulació de vehicles sobre el nucli de S'Esgleieta incrementant significativament els
impactes de seguretat i sonors entre altres.

6- Incorporació al PDSC de mesures de foment del transport públic I la mobilitat
sostenible com per exemple:

a. Creació de carrils bus per a l'accés a Palma.
b. Carrils de prioritat per a vehicles amb alta ocupació.
c. Connexions a nuclis intermodals,
d. Aparcaments dissuasoris,
e. Preveure carrils bid a totes les propostes de reforma o noves carreteres, excepte

que quedi demostrat la seva inviabilitat per motius tècnics i ambiental

El Sr. Miguel Bernat digué que el seu grup estava d'acord amb que s'arreglés
aquest tram, que era cert que ningú volia una autopista d'aquí a s'Esgleieta i si, el carril
bid, si no crea impacta ambiental. Però demanà de deixar el tercer cinturó i el carril bus
ja que eren temes que s'havien d'estudiar, que de moment desconeixia la seva
necessitat i efectes. I demana d'incorporar a la proposta la següent esmena: acotar la
proposta al terme municipal d'Esporles.

La Sra. Aina Salom presenta la següent esmena: que el punt 5, el 3° cinturó, al tram
del nucli de s'Esgleieta, que fos prioritari arreglar les carreteres col·laterals encara que
no s'entri a debatre el mateix.
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I demana que s'incorporessin a la moció les mesures a prendre al nucli de
s'Esgleieta, redactant de nou aquest punt de la moció.

El Sr. Vidal manifesta la preocupació del seu grup pel nucli de s'Esgleieta i elimina de la
proposta a rel del comentari del Sr. Miquel Bernat els punt 5 i 6 de la proposta.

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

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

CONVENI TELEASSISTÈNCIA.- El sr. Josep Ferra Terrasa, dóna lectura a la següent

PROPOSTA

Vist l'escrit del Ministeri D'Educació Política Social i Esport dins el marc de
col·laboració entre el IMSERSO, la FEMP i aquesta corporació local, referent al conveni de
col·laboració al voltant del desenvolupament d'un programa de Teleasistencia Domiciliaria,
pel present venc a proposar el Ple el següent acord:

1.- Aprovar el conveni adjunt de col·laboració entre IMSERSO, FEMP i l'Ajuntament
d'Esporles. Pel desenvolupament del programa de teleasistencia.

2." Autoritzar al Batle per signar els documents necessaris.
3." Comunicar l'acord a l'IMSERSO.

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

CONVENI INSTITUCIONS PENITENCIARIES El Sr. Josep Ferra Terrasa, dóna lectura a la
següent

PROPOSTA

Vist l'escrit del Ministeri de l'Interior dins el marc de col·laboració entre la Secretaria
General d'Institucions Penitenciaries i l'Ajuntament d'Esporles, referent al conveni de
col·laboració al voltant del compliment de treballs en benefici de la comunitat per aquelles
persones que resultin penades, proposa un conveni de col·laboració, pel present venc a
proposar el Ple el següent acord:

1.- Aprovar el conveni adjunt de col·laboració entre la Secretaria General d'Institucions
Penitenciaries i l'Ajuntament d'Esporles. Pel compliment de treballs en benefici de la
comunitat afectes a persones condemnades pels tribunals de justícia de les Illes Balears.

2." Autoritzar al Batle per signar els documents necessaris.
3." Comunicar a la secretaria General d'Institucions Penitenciaris.

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents
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REVISIO PADRÓ D'HABITANTS.- El Sr. Batle Miquel Ensenyat Riutort, dóna lectura a la
següent

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 2008, és la de 4.696 habitants

Pertot aixó es proposa : Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants a 1
de gener de 2008 amb 4.696 habitants.

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

BAIXES I DEVOLUCIONS.- El Sr. Batle Miquel Ensenyat Riutort, dóna lectura a la següent

PROPOSTA DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

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

Rebut Contribuent Padró Import Motiu devolució

3683/07 Von Freyhold Mari Anna IVTM IB0944CT 132,52 Baixa 05-03-2007

3515/05 Von Freyhold Mari Anna IVTM IB6061AP 25,56 Baixa 28-04-2005

3569/08 Torres Riutort Pedro IVTM IB8805BF 38,34 Baixa 14-02-2008

5443/06 Vidal Rosselló Catalina 3TR. AIGUA 19,83 Errada titular compte
7286/06 Vidal Rosselló Catalina 4TR. AIGUA 17,57 Errada titular compte
1859/07 Vidal Rosselló Catalina 1TR. AIGUA 18,50 Errada titular compte
3761/07 Vidal Rosselló Catalina 2TR. AIGUA 19,64 Errada titular compte
3093/08 Roldan Brancolini Rosari IVTM IB6601BU 38,34 Baixa 13-03-2008

1111/08 Nadal Pares Neus ESCOLA

MÚSICA
50,00 Duplicitat
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Examinada la documentació que acompanya als rebuts que es detallen a continuació, es proposa
la baixa dels esmentats rebuts.

Rebut/Referència Titular Concepte Motiu Import
0881000043 Rosselló Coll Francisca Teleassistència Duplicitat 20,62
0881000045 Soler Niell Guillermo Teleassistència Duplicitat 20,62
0871001084 Gonzalez Fuster Maria M. Escola Música Duplicitat 50,00

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 01/01/2008 al 31/03/2008 11.779,21 €
Executiva 01/04/2008 al 30/06/2008 3.586,59 €
Executiva 01/07/2008 al 30/09/2008 42.919,87 €
Executiva 01/10/2008 al 31/12/2008 31.825,76 €

Total 90.111,43 €

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 01/07/2007 al 30/09/2007 5.368,27 €

Executiva 01/10/2007 al 31/12/2007 1.836,03 €

Total 7.204,30 €
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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

Voluntaria 01/01/2008 al 31/03/2008 352,94 €
Voluntaria 01/04/2008 al 30/06/2008 169,18 €
Voluntaria 01/10/2008 al 31/12/2008 8.603,29 €

Total 9.125,41 €

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

Voluntaria 01/04/2007 al 30/06/2007 4.859,17 €
Voluntaria 01/10/2007 al 21/12/2007 6.219,38 €

Total 11.078,55 €

El Sr. Miguel Bernat troba que eren molts diners els que es donaven de baixa i per
aquest motiu el seu grup s'abstindria.

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb el resultat següent

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

CONTRACTACÍO DEFINITIVA FONS ESTATAL.- Aquest punt es retira de l'ordre del dia.

MOCIO PP CENTRAL ELÈCTRICA PARC BIT.- El Sr. Severiano Quevedo Mora dóna lectura
a la següent:

Que presenta al Ple de I' Ajuntament d' Esporles, el grup municipal del Partit Popular.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Tenint el coneixement de Tintenció d'una empresa en voler construir una central de
cogeneració de gas natural per fabricar corrent elèctrica al Parc Bit,
situant-la junt a la partió amb el terme d'Esporles.
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Que a la premsa ha sortit que aquest projecte té el recolzament del Govern Balear.

Que actualment al Parc Bit ja existeix una central tèrmica de gasoil amb una potencia de
3 Mw i que la nova en tindria 32 Mw.

Que ja s'ha realitzat la Fase A del Pla Especial pel Desenvolupament del Parc Bit i que
està previst continuar en la Fase B que triplicará el volum construït, d'aquí la necessitat de més
energia eléctrica.

Que la central tindrà una potencia superior a la necessària per abastir les necessitats del
Parc Bit i per referències que tenim l'excés de la corrent es vendrà a la xarxa general de GESA.

Que encara que el gas natural es el combustible menys contaminant, no es justifica la
seva construcció davant la previsió de la connexió de les Illes amb la Península, mitjançant un
cable, pel subministrament de corrent elèctrica per l'any 2010.

Que a causa de les emissions de gasos d'anhídrid carbònic es produirà a la zona un
microclima amb efecte hivernacle, emissions de monóxid de carboni, de partícules sòlides
tòxiques i una proporció reduïda de pluja àcida, substancies perjudicials per a la salut de les
persones.

Que la construcció de la central provocarà a l'entorn un impacta visual terrible, degut a
l'edifici i a les altes xemeneies de més de trenta metres d'altura.

Que el gas natural se dura al Parc Bit des de Son Reus mitjançant una canonada
soterrada, que passera propera a nuclis urbans, Palmanyola, S'Esgleieta o Son Sardina, Son
Espanyol, amb el risc d'accidents que podrien ser molt greus.

Que l'ampliació que provocarà el desenvolupament de la Fase B afectarà l'entorn d'una
forma molt greu, degut a la gran amplitud de la zona afectada per les edificacions i també a la
circulació de vehicles per la carretera de
Valldemossa i amb el temps, probablement, a la carretera d'Establiments.
En la Fase A s'han creat 1548 places d'aparcaments i a la Fase B se crearan 3924 places més,
fent un total de 5472 places.

Que el transit a la carretera de Valldemossa adquirirà un volum excessiu, ja que es una
via a la que conflueixen els vehicles que es dirigeixen els pobles de Valldemossa, Esporles,
Banyalbufar, Estellencs, Son Espanyol, S'Esgleieta, UIB, Parc Bit y en un futur propé a
l'hospital de Son Espases, afegint els ciclistes, autobusos, coxes estrangers i de lloguer, es a
dir un augment de transit espectacular que la fera molt perillosa.

Per tot lo exposat queda molt clar que els habitants de la zona veuran afectat d'una
forma greu el seu entorn, se destrossarà el paisatge, la circulació per la carretera de
Valldemossa serà més perillosa i inclús afectarà la salut de les persones.

Que els veïnats han constituït una Plataforma d'afectats per la central elèctrica del Parc
Bit, per lluitar en contra de la construcció de la central i per evitar l'ampliació que correspon a la
Fase B del Pla Especial pel desenvolupament del Parc Bit es dugui a efecte.

Que els veïnats nos han dirigit una atenta carta en la que nos demanen que els recolzem
en la seva lluita, s'adjunta fotocopia.
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ACORD

Les persones assegudes a n'aquesta taula som els representants polítics dels ciutadans
d'Esporles i per tant tenim el deure moral i ètic i Tobligació de defensar els seus interessos front
a les actuacions que els perjudiquin.

Per tant, instem a l'Ajuntament d'Esporles que es posicioni a favor dels seus ciutadans i
en contra de lo que pugui perjudicar-los, a les hores, sol.licitam a tots els components del Ple el
seu vot en contra de la construcció de la central de cogeneració i de l'ampliació corresponent a
la Fase B del Pla Especial pel desenvolupament del Parc Bit.

També sol.licitam el Senyor Batle que faci arribar la nostra rebutja a les institucions
pertinents. Ajuntament de Palma, Consell Insular i Govern Balear

Preguem els nostres veïnats i amics que ens recolzin amb aquesta lluita.

El Sr. Vicenç Vidal digué que el fòrum del divendres passat havia estat be, agraint a les
persones que hi havien intervingut, a la direcció general d'energia etc.

Que a la Sra. Margalida Ramis i el Sr. Vicenç Matas amb els coneixements que havien
aportat, se lis havia faltat al respecte. Que era un error tant l'informació repartida com la falta de
respecte als portaveus.

I presentar una esmena a la totalitat.

Antecedents

El projecte de central eléctrica del Parc Bit ha despertat dubtes sobre les repercussions
ambientals i sobre la salut humana entre els veïns d'Esporles més propers a les instal·lacions
projectades.

Amb l'objectiu de recollir les inquietuds dels veïns Ajuntament d'Esporles va organitzar una taula
redona en la qual participaren representants del GOB, Direcció General d'Energia, el Gerent del
Parc Bit i membres de la plataforma ciutadana encontre de la Central.

Els eixos de debat foren;
- Existència d'un model energètic centralitzat/descentralitzat.
- Potencia de la instal·lació.
- Alternatives existents a la central.
- Els impactes paisatgístics.
- Repercussions ambientals: Contaminació atmosfèrica
- Salut humana.
- Efectes econòmics sobre el valor dels habitatges

Considerem clau la informació i la participació per possibilitar la generació d'opinió en fonament
i poder adoptar les mesures que es considerin oportunes per part dels ciutadans: Al·legacions,
actes reivindicatius,etc.

Venc a proposar al ple:
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1. Recordar que el Ple de l'Ajuntament de Esporles està adherit als
d'Aalborg +10 i a la Xarxa Balear de pobles pel clima.

^ *

fïj

)misos

2. Demanar la subjecció del projecte a Avaluació d'impacte ambiental al tractar-se d'un
projecte inclòs en l'annex 1 de la Llei 11/2006 de 14 de setembre, d'avaluacions
d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les illes Balears.

3. Sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient que en la fase prèvia de consultes a efectes
de article 22.3. de la Llei 11/2006 de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental
i avaluacions ambientals estratègiques a les illes Balear, on com a l'órgan ambiental
haurà de determinar l'amplitud i el nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental, prèvia
consulta a les administracions afectades i, si s'escau, a d'altres persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, vinculades a la protecció del medi ambient, consideri
com d'afectats a la Plataforma de veïnats.

4. Atès el debat realitzat ès demana disposar de la següent informació per posar-la a
disposició de la ciutadania:

a. Una descripció general del projecte i una relació de totes les accions derivades
de l'actuació susceptibles de produir impactes en el medi ambient, tant a la fase
de realització, com a la de funcionament i, si s'escau, a la de clausura.

b. Clarificar especialment la potència elèctrica que generaria la central i el
subministrament de calor i fred associats

c. Una exposició de les principals alternatives tècnicament viables i una justificació
de la solució adoptada des del punt de vista ambiental.

d. Una identificació dels impactes sobre el medi ambient, amb un esment especial a
la salut de les persones i, si s'escau, la fauna, la flora, el sól, l'aire, l'aigua, els
factors climàtics, el paisatge, els béns materials inclòs el patrimoni cultural, i el
risc d'incendi forestal.

e. Determinació de la potencial contaminació atmosfèrica futura i I' actualment
generada derivada de la generació d'electricitat al Parc Bit.

f. Que es realitzi un estudi d'incidència paisatgística que ha d'identificar el paisatge
afectat pel projecte, preveure el efectes que el desenvolupament del projecte
produirà sobre aquest i definir mesures protectores, correctores o
compensatòries d'aquests efectes tal com preveu la disposició addicional
setzena de la llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i
administratives.

5. Es demana si existeixen mesures protectores, correctores o compensatòries dels
impactes i un pla o programa de vigilància ambiental i, en tot cas, que aquestes siguin
exposades a la Plataforma.

6. Per garantir l'accès a la informació ambiental i per facilitar la presentació d'al·legacions
ès demana que el projecte es sotmeti a informació publica als òrgans corresponents i en
les oficines municipals.
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7. Fer arribar a la Direcció general d'energia el document amb registre entrada a
l'Ajuntament d'Esporles 796 de 22 de gener presentat per la plataforma .

8. Enviar l'acord del Ple perquè en prenguin les mesures oportunes a la Direcció General
d'Energia i a la Conselleria de Medi Ambient.

9. Remetre l'acord de Ple a les diferents entitats de la Plataforma.

El Sr. Severiano Quevedo respongué:

Respecta del punt 2, digué, que si, que hi havia alarma social, que s'havien de sotmetre
a l'estudi d'impacte ambiental i que les combustions si que eren importants. Pel que feia a la
previsió de turbines podia que inicialment fossin menys peró no cabia dubte que era bo
d'ampliar.

Que els efectes tenien un radio que podia interessar no únicament a Ses Rotgetes, si no
Palmanyola, etc. i que no cabia dubte que s'havia obert el debat de la ostensibilitat ambiental.

Pel que feia al punt 3 esmenava rart.223.3 de la llei per tant no era possible.

En definitiva el que no m'agrada de la teva esmena es l'esperit, ja que dona per fet que
la central es construirà. Que era precís reflexionar i mirar cap a un línia en contra de la central.

El Sr. Batle suspengué per 5 minuts el plenari.

A les 21 hores i 10 minuts es torna a reprendre.

La Sra. Aina Salom digué que les dues mocions no tenien res a veure i demana de votar
la primera i l'altra després o mirar de consensuar i portar-la al proper ple.

El Sr. Miguel Bernat digué que estava d'acord en mirar les dues mocions ja que eren
molt diferents. Peró el PP el que no volia era la central al Parc Bit. Pel que feia a la representant
del GOB , no sabia qui l'havia ofesa, peró si tenia clar, que l'organisme que representa s'hauria
de definir pel que fa a la seva política energética.

Sotmesa a votació la proposta no fou aprovada amb el resultat següent

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

CONTRACTACIÓ PROVISIONAL DEL FONS ESTATAL- El Grup Municipal del PP abandona
la sala de Plens

El Sr. Miquel Ensenyat demanà tractar aquest punt per via d'urgéncia, seguidament es
sotmet a votació la urgència i és aprovada per unanimitat dels presents.

La Sra. Maria del Carme Serra Martinez dóna lectura a la següent

PROPOSTA
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V/síes /es al·legacions presentades per les empreses AGLOMSAI VOPSA " ^ '

I una vegada reunida la Mesa de contractació per les obres "Projecte de renovació parcial de les
xarxes d'aigua, clavegueram I drenatge de pluvials a la vila d'Esporles"venc a proposar al Pie el
següent acord:

1.- DEIXAR SENSE EFECTE l'adjudicació provisional de la contractació de les obres "Projecte
de renovació parcial de les xarxes d'aigua, clavegueram i drenatge de pluvials a la vila
d'Esporles" redactat per l'enginyer tècnic d'obres publiques Sr. Pere Montserrat Ramon. Obra
adjudicada provisionalment a FERRER PONS FINOS. S.A. per un preu total de ( 747.315,66 )
set-cents quaranta-set mil tres-cents quinze amb seixanta-sis IVA inclòs , (627.745,16) IVA
exclòs IVA (119.570,50). Motivada per ser la proposta més avantatjosa segons la valoració
feta per la mesa de contractació.

2.-Vista la nova proposta de la Mesa, efectuada una vegada examinades les al·legacions que
s'han presentat, I havent valorat de nou totes les ofertes presentades a l'objecte d'interpretar
correctament les fórmules de l'apartat del foment del treball i reducció de terminis, tenint-se en
compte:

Cada mes consta de 4 setmanes ja que la puntuació va per raó de setmanes.
T: es la mitja aritmètica dels treballadors que l'ofertant indica que tendré empleats
setmanalment. (SI no s'assenyala exactament aquest Indret o no hi ha manera de
calcular-lo per setmanes, la puntuació serà de 0 punts)

I que la Mesa proposa per unanimitat com a entitat adjudicatària de les obres
"PROJECTE RENOVACIÓ PARCIAL DE LES XARXES D'AIGUA, CLAVEGUERAM I
DRENATGE I PLUVIALS" a l'entitat AGLOMERADOS MALLORCA, S.A. per haver obtingut un
total 96.98 punts. L'import d'adjudicació de les obres es de set-cents setanta-un mil quatre-cents
(771.400,00) euros:

- APROVAR PROCEDIR A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES "Projecte de
renovació parcial de les xarxes d'aigua, clavegueram I drenatge de pluvials a la vila d'Esporles
"projecte redactat per l'enginyer tècnic d'obres publiques Sr. Pere Montserrat Ramon.

- ADJUDICAR PROVISIONALMENT LES OBRES a l'entitat AGLOMERADOS
MALLORCA, S.A. . per un preu total de ( 771.400 ) set-cents setanta-un mil quatre-cents euros
IVA inclòs , (665.000) IVA exclòs, (106.400) IVA. Motivada per a ser la proposta mès
avantatjosa segons la valoració feta perla mesa de contractació.

-Anomenar director de l'obra el Sr. Pere Monserrat Ramon.

3.- El present acord serà notificat als candidats I publicat en el perfil del contractant de l'órgan
de contractació pel termini de 5 dies hàbils comptats des de el dia següent en que es publiqui a
l'esmentat perfil del contractant, d'acord amb l'art. 9 (b del R.D. L. 9/2008, de 28 de novembre
pel que es crea el fons estatal d'Inversió local."

4.- DELEGAR en el Sr. Batle, d'acord amb allò establert a l'art. 51 del R.D. 2568/1986, de 28
de novembre pel que s'aprova el R.O.F. les atribucions del plenari, per elevar a definitiva
l'adjudicació provisional dins el terminis previstos, sempre que no hi hagi reclamacions.
Facultar-lo per elevar a definitiva l'adjudicació provisional de l'obra Projecte de renovació
parcial de les xarxes d'aigua, clavegueram i drenatge de pluvials a la vila d'Esporles "projecte
redactat per l'enginyer tècnic d'obres publiques Sr. Pere Montserrat Ramon. A l'entitat
AGLOMERADOS MALLORCA, S.A. . per un preu total de ( 771.400 ) set-cents setanta-un mil
quatre-cents euros IVA Inclòs , (665.000) IVA exclòs, (106.400) IVA. Motivada per a ser la
proposta mès avantatjosa segons la valoració feta per la mesa de contractació.
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Facultar així mateix ai Sr. Batia per signar eis documents necessaris.

Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada per unanimitat dels

El Grup Municipal del PP entra a la Sala de Plens.

MOCIO DEL PSOE.- La Sra. Alna Maria Salom Soler demanà tractar aquesta moció per via
d'urgència, seguidament es sotmet a votació la urgència i ès aprovada per unanimitat dels
assistents.

La Sra. Aina Maria Salom Soler dóna lectura a la següent

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, EN MOTIU DEL DIA
8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.

D'acord i a l'empara del previst en el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipalista de l'Ajuntament d'ESPORLES
desitja sotmetre a la consideració del Ple la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Un any mès celebram la commemoració del 8 de març. Dia Internacional de la Dona i,
com cada any, hem de seguir la ingent tasca desenvolupada per milers i milions de dones que
contribuïren amb el seu treball, esforç i en molt casos amb les seves vides, a la defensa del
feminisme, de la Igualtat i dels drets de les dones.

Gràcies a aquest gran esforç col·lectiu de les dones del passat i del present, s'han
aconseguit gran avanços, peró hem de ser conscients de que encara queda un llarg camí per
recórrer. Tot i que ens hem dotat d'instruments legislatius fonamentals, l'actual situació de crisi
económica, que perjudica tant a homes com a dones, fa que els nostres esforços hagin d'anar
units per, junts, aconseguir superar aquest delicat moment, i aconseguir la cohesió i la justícia
social, per al bè de tota la societat.

Per aixó, hem d'estar mès vigilants, encara més, no només per no donar passes enrere
en els drets adquirits, sinó per assentar els fonaments d'un nou i necessari model econòmic i
social mès equitatiu i mès igualitari: La transformació imprescindible de l'Estat ha d'incorporar
necessàriament l'experiència, coneixements i valors de les dones: No ens podem permetre
perdre aquell enorme potencial.

L'actual situació de crisi económica ha posat en evidència la insuficiència d'un sistema
en el que, a mès d'altre problemes, també existeixen importants bretxes de gènere. És el
moment d'assentar un nou model econòmic i social centrat en les persones i el seu benestar.
Un nou model que sorgeixi del concepte de desenvolupament sostenible, de la igualtat real i
efectiva i de la plena incorporació d'homes i dones com l'element clau de productivitat i
eficiència al afavorir la utilització de tota la població. Una societat moderna que es defineix com
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democràtica no pot prescindir ni de la capacitat ni del talent ni de la formació d
seva població, les dones.

Per tot aixó, el PSOE es proposa mantenir i continuar potenciant, com a tasca ineludible de la
nostra societat positives per l'accés i manteniment de les dones en el mercat laboral, en la
igualtat de condicions en quant a salari i qualitat en l'ocupació; la promoció de polítiques pel
foment de la igualtat en l'accés als llocs de responsabilitat en les empreses i la posada en
marxa de campanyes informatives i de sensibilització sobre corresponsabilitat i conciliació de la
vida laboral i personal.

La corresponsabilitat i la col·laboració entre totes les Administracions públiques fa
necessari un compromís, també i fonamentalment dels Governs autonòmics (que tenen
transferida la responsabilitat en matèria d'igualtat) per aconseguir la Igualtat efectiva).

Per aixó, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d'Esporles, presenta la següent
MOCIÓ per la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal dels SEGÜENTS ACORDS:

1. L'ajuntament d'Esporles, aplicarà les polítiques púbiques des de la perspectiva de
gènere en cada una de les seves actuacions.

2. L'ajuntament d'Esporles, emprendrà accions per augmentar la participació i el
manteniment de les dones el mercat laboral i, especialment, en els sectors estratègics.

3. L'ajuntament d'Esporles, intensificarà els recursos per a fomentar la formació i
l'autoocupació femenina en sectors econòmics emergents.

4. L'ajuntament d'Esporles, potenciarà la participació de les dones en els projectes d'I+D+l
5. L'ajuntament d'Esporles, afavorirà la participació i el protagonisme de les dones en la

Societat de la Informació i les Noves Tecnologies tant com a usuàries com a productores
de continguts.

6. Instar al Govern de les Illes Balears a continuar treballant, comptant amb els estudis i els
recursos que siguin necessaris, en favor de les polítiques d'igualtat.

7. Instar al Govern de les Illes Balears, sobre la base de les polítiques d'igualtat
executades, a resoldre les possibles deficiències detectades, especialment en la lluita
contra la violència de gènere a la nostra Comunitat Autònoma.

8. I instar al Govern de les Illes Balears a treballar i col·laborar activament amb
l'Administració Central i amb les Administracions locals, a fi d'aconseguir que la nostra
Comunitat Autònoma sigui un autèntic referent en la consecució de la igualtat real i
efectiva a l'Estat.

El Sr. Josep Ferrà, presentà la següent esmena, que així mateix es notifiqui el present
acord al Consell Insular de Mallorca.

Sotmesa a votació la Moció presentada pel PSOE, amb l'esmena fou aprovada per
unanimitat dels assistents.

Respostes del ple passat.

El Sr. Asensió respon:

La farola ja no tenia la borsa posada i no s'havia presentat cap queixa. Que en
principi es miraria de posar una bombeta de més baixa potencia.
Pel que feia a l'aparcament de ca l'Amet es va fer una actuació de tirar grava de la
de Tirme, ja que estava molt malament. Però que la qualitat de la grava no havia
estat l'esperada.

Pel que feia a la paret de Ses Rotgetes, ja estava arreglat.
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Pel que feia als cables del Badaluc, digué que feia temps que s'havien arré^lg^i^
Respecta de les llums de Nadal, ja es canviaven les bombetes existents per altres de
baix consum, però apagar abans que l'enllumenat públic era una instal·lació costosa i
que es miraria que es podria fer.
El Rocòdrom va ser un tema consensuat entre l'Institut, el bàsquet i l'Ajuntament i totes
les parts hi varen estar d'acord, però si efectivament i ha inconvenients, es pot tornar a
parlar, per millorar l'ús de les instal·lacions.
La modificació de les instal·lacions que contenen massa llum, amb el temps es va
solucionant.

El Sr. Batle contestà:
Pel que feia al formigó de les escoles, digué que era un tema del IBISEC, ja que quan es
va fer l'obra, l'empresa constructora havia obstruït l'evacuació de les aigües, i en principi
l'esmentat organisme no es volia fer càrrec de les despeses. Però el dijous passat
havien tingut una reunió a la Conselleria d'Educació, entre el Director General de
Planificació i Centres i l'ajuntament, per part de l'ajuntament hi assistiren el batle, el
regidor Sr. Antoni Asensio i la secretaria. Per entre d'altres tractar aquest tema i es va
arribar a un principi d'acord per que la Conselleria es fes càrrec de les despeses
d'arreglar l'obstrucció de les pluvials. Respecta de la calefacció ja funciona.

El Sr. Josep Ferra respongué:
El que el Centre de Dia estigues tancat el 31 de desembre, era per que les
administracions i concretament l'ajuntament, te tancat aquest dia i com ja s'ha explicat a
la comissió es un tema que s'hauria de parlar amb l'empresa, però que en principi el
contracte era així.

- Respecte dels cotxes aparcats a la carretera el dia de reis havia estat una badada, que
ho sentia molt.

Reglament que es passarà.
La comissió de conflicte juvenil, ja estava convocada, per dijous que ve a les 18 hores.

PRECS I PRESGUNTES
El Sr. Gaspar Sabater demana:

Pel que feia a la farola que s'havia coberta amb una bossa per entendre que molestava
els veïns de la casa, encara que a dia d'avui ja estigui retirada, crec que s'hauria d'anar
a la casa i parla amb els veïns, per saber quines molèsties li causen i com es podria
solucionar, baixant la intensitat de la llum etc.

- Tornà a insistir amb la plaça de can Campos que digué seguia igual.
Demanà a medi ambient pel tema dels arbres, que si li volien passar pel mail els que es
pensaven canviar.
Demanà que s'arreglés la costa de Son Trias.

La Sra. Dolors Nadal demanà :

Per un registre d'entrada al respecta d'un conveni d'ajuts econòmiques d'urgéncia social.

El Sr. Miguel Bernat digué que cedia la paraula a la Sra. Aina Salom, donat que a
vegades li trepitjava les seves preguntes i si alternaven un poc li pareixia més correcte.

La Sra. Aina Salom donà les grades al Sr. Miguel Bernat per cedir-li la paraula i digué:
Que apreciava l'esforç de retolació que s'havia fet a Ses Rotgetes i esperava que es

seguis amb les senyalitzacions. Així mateix pregà per que es fes realitat la retxa mitjana del
vial central.

El Sr. Miguel Bernat demanà:
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- Com estava el pla de mobilitat?.
Quan se li contestaria al respecta de qui havia assumit els costos de la pintura de les
retxes grogues?.

- Com estava el tema de l'obra de la Sra. Carol de Benito?.
Demanà pel contingut de la reunió de la Casa del Poble.
Qui havia pagat el sopar de la tercera edat?.
Que havia passat a les reunions del Verger i Son Cabaspre?.
Com estava la llicencia de l'escoleta de les aules prefabricades
Sabia que s'havien pagat el 50% de les subvencions a entitats com estava la resta?.
Que s'ha fet del tema del pàrking del cotxe de protecció civil?.
Quan s'aprovà l'ordenança d'animals, es va prohibir de donar menjar al animals del
carrer, com es que es segueix donant menjar impunement?.
S'ha pagat l'expropiació de carrer de ca l'Onclo?.
Com estava el tema de la votació el carrer Major?.
S'ha editat una guia de nou vinguts?.
Demanaria a secretaria que ens fes un document mensual de les assistències del nostre
grup als distints òrgans col·legiats de l'ajuntament?.
Respecta del pàrking de ca l'Amet, hi havia el compromís d'arreglar-ho, inclòs les fotos
es demanà s'adjuntessin a l'acta, que ha passat?.
Si he sentit be quan el plenari ha aprovat l'adjudicació de la subvenció de Zapatero, s'ha
cedit al Batle la competència per l'adjudicació definitiva, es pot fer?.
El lloc de rocodrom, s'ens ha dit que s'havia parlat amb les entitats a les quals podia
interferir la seva existència, pel que fa el futbet pareixia que no era així, pels seus
comentaris, pareixien decebuts. També s'hauria de replantejar, tant els productes
emprats en la seva construcció com que el diumenge una instal·lació, que era perillosa,
no estava controlada, quines mesures es prendrien al respecta?.

El Sr. Vicens Vidal respongué.
En primer lloc respecta de les reunions de son Cabaspre i es Verger, pel que feia a la
del Verger no hi havia pogut assistir. A la de son Cabaspre, es van estudiar distintes
alternatives hi es va arribar a acords, però en principi s'havien de fer uns estudis.
Respecta de l'ordenança d'animals digué que hi havia dues persones que sortien, en
principi com s'havia dit al ple, a informar als que donaven menjar als animals per donar-li
un període d'adaptació.
La votació del carrer Major, es demanava damunt dues opinions: seguir amb
l'aparcament o retirar-lo. Sorti per majoria llevar-lo, i això s'intentarà fer, però primer
abans de retirar-lo era precís arreglar l'aparcament de can Campos per donar cobertura
a l'aparcament de tots aquests cotxes.
Pel que feia als residus de TIRME que s'havien escampat a l'escola per arreglar
l'aparcament, no havien estat de la qualitat esperada, però que era lògic que
continguessin aquells elements.
La Secretaria digué que d'acord amb l'art. 51 del ROF el ple de l'ajuntament podia
delegar les seves atribucions al batle o a la junta local del govern i aquesta en concret.

La Sra. Carme Serra respongué:

- Al voltant de l'expedient de la Sra. Carol de Benito digué que havien tingut converses
amb un misser que a dia d'avui encara no havia emès el corresponent informe i per
aquest motiu havien canviat de misser i de les primeres converses pareix que
coincideixen amb el nostres tècnics.
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Les aules prefabricades de l'escoleta no tenen lllcencia, però
d'ampliar es pensa que amb el mateix expedient es podrà subsanar.

El Sr. Antoni Asensio, digué
- El voltant del rocodromo que es miraria de controlar la seguretat. I respecta de les

queixes de les entitats que s'intentava que sempre que aquestes utilitzessin unes
mateixes instal·lacions, ho facin amb harmonia, que es parlà en totes inclús amb el
bàsquet i ningú va protestar.
Respecta del conveni, el batle digué que creia que era per ajudar a les famílies en
situació de crisis.

El Sr. Josep Ferra respongué:
- del sopar de la tercera edat l'ajuntament va pagar l'actuació musical.

Respecta de la guia de nou vinguts que no corresponia exactament, que era una
subvenció de política lingüística. Queda en que li passaria al Sr. Bernat.

El Sr. Batle contestà:
- L'expropiació de sr. Albert Català, ja s'ha pagat una part i l'altre resta pendent de la

inscripció al Registre de la Propietat.
- Pel que fa al cotxe de Protecció Civil, es tenen dificultats per trobar-li un lloc adient, can

Campos es el que te l'ajuntament i després de les ultimes pluges no pareix aconsellable.
El tema de les retxes grogues miraré de passar-lo per escrit.
Pel que fa a la Casa del Poble, es va signa un protocol i el Ministeri es comprometé a
aportar 2.000.000 d'euros, es va fer un concurs d'idees restringit , quedaren dos
finalistes i com era l'estiu no els varen poder localitzar i va passar el termini. Per tan
s'hauria de torna a fer el concurs. Anàrem a parlar amb la Directora general per tal de
tornar activar el tema i va dir que l'intenció era de tornar a reprendre l'expedient el més
aviat possible. Així mateix la Sra. Aïnà Salom digué que havia parlat amb el Conseller
d'habitatge per tal de intentar realitzar tot l'expedient des de Mallorca. Adaptant el plec a
la llei i que hi poguessin participar tots els despatxos d'arquitectes de Balears.

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

26 de febrer de 2009.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA
CELEBRADA PEL PLE DE LAJUNTAMENT
ELDIA2DABRILDE2009

Membres assistents:

Miquel Enseñat Riutort
Antonio Asensio Campoy
Josep Maria Ferra Terrasa
Maria del Carmen Serra Martinez
Vicenç Vidal Matas
Aina Maria Salom Soler

Miquel Bernat Bosch
Maria Francisca Ripoll Morell
Gaspar Sabater Nicolau
Severiano Quevedo Mora
Dolors Nadal Llinàs

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

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 dia 19 de febrer de 2009 i i l'ordinària
de dia 26 de febrer de 2009.

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

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de correspondència, es dóna
compte de la correspondència haguda des de l'últim ple ,registre d'entrada del núm. 383 / 09 al
818/09. Així com de les disposicions oficials.

DECRETS DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batllia haguts des de l'últim
Ple des del núm. 125/09 al 186/09.

La secretaria dóna compta del següent :

RESOLUCIÓ DE BATLIA NIJM. 177/09
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1er.- Delegar en primer Tinent de Batle Sr. Josep Ferrà Terrassa, l'exercici de les atribucions
de Batlia.

2on.- La delegació d'atribucions sortirà efectes des del dia 25 de març de 2009 fins el dia 29
de març de 2009.

3er.- Traslladar la present resolució al Sr. Josep Ferrà Terrassa i procedir a la seva
publicació.

4t.- Donar compte al Ple en la primera sessió que es celebri.

AL·LEGACIONS ROS 2009.- La Sra. Maria del Carme Serra Martinez dona lectura a la següent

PROPOSTA

Donada la necessitat que te aquest ajuntament de realitzar els projectes del centre
esportiu i escoleta, per tal d'optimitzar les actuacions a realitzar per aquest juntament, es
proposa al ple de l'ajuntament de canviar la sol·licitud d'inclusió del pla d'obres i serveis de
l'any 2009 en el següent sentit:

1." Deixar sense efecte el decret 539/08, ratificat pel ple de dia 27 de novembre de 2008.
2." Aprovar les següents propostes.:

PRIMERA PROPOSTA.- Aprovar sol·licitar del Consell Insular de Mallorca que
inclogui al municipi d'Esporles dintre del Pla d'Obres i Serveis per a 2009 amb el finançament
de l'obra anomenada "CENTRE DEPORTIU I ESCOLETA INFANTIL" amb un pressupost de
(1.882.935,20) un milió vuit-cents vuitanta-dos mil nou-cents trenta-cinc amb vint euros del
quals 1.189.556,80 € corresponen al Centre Deportiu i 693.378,40€ corresponen a l'Escoleta
Infantil .

- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla d'Obres i
Serveis per al 2009 i al Reglament de Cooperació Municipal del CIM.

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

SEGONA PROPOSTA.- Aprovar sol·licitar del Consell Insular de Mallorca que
inclogui al municipi d'Esporles dintre del Pla d'Obres i Serveis per a 2009 amb el finançament
de l'obra anomenada " PROJECTE DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC DEL NUCLI D'ESPORLES, ESGLEIETA, SES ROTGETES, JARDIN DE FLORES"
amb un pressupost de (109.785) cent nou mil set-cents vuitanta-cinc euros.

- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla d'Obres i
Serveis per al 2009 i al Reglament de Cooperació Municipal del CIM.
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- Habilitar la partida corresponent per fer front a la despesa. ^ '

TERCERA PROPOSTA." Aprovar sol·licitar del Consell Insular de Mallorca que
inclogui al municipi d'Esporles dintre del Pla d'Obres i Serveis per a 2009 amb el finançament
de l'obra anomenada " PROJECTE JOCS INFANTILS" amb un pressupost de (30.000) trenta
mil euros.

- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla d'Obres i
Serveis per al 2009 i al Reglament de Cooperació Municipal del CIM.

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

La Sra. Carme Serra explica el projecta del centre esportiu i escoleta.

El Sr. Vicenc Vidal dona complida explicació dels projectes de jocs infantils i enllumenat.

El Sr. Miguel Bernat digué voldria fer referència al que va dir a un ple anterior on
parlarem d'aquest tema.

Abans d'entrar en el fons de la qüestió volem expressar la nostra incredulitat, davant
aquest fet, es el segon any consecutiu que mitjançant al·legacions es canvien completament
tots el projectes d'un POS, es a dir, la principal via que tenim de finançament supramunicipal
no tenim clar del projectes que volem i a on el volem.

Segons compten, pel passadissos del Consell l'any passat algun conseller que no
era del PP ja expressava la seva incredulitat davant aquest fets, ànim vos aneu superant.

Ple 14-10-2008, el Sr Batle va dir. El Sr. Batle li aclarir com era lo del cost cero, donat
que l'intenció es de complementar les despeses amb ambdues institucions. Consell i
conselleria el total finançament de l'obra.

La falta de planificació de l'Equip de Govern es Abismal, com es possible que en 5
mesos hagin canviat completament d'idea respecta per exemple a l'Escoleta.

Demanà que es votessin els projectes per separat ja que en els dos primers no hi estaien
d'acord.

El Sr. Batle digué que era conscient de que l'equip de govern no tenia la majoria, peró
també era clar que el grup PP, no hi estaria mai d'acord amb d'ubicació de la piscina. Peró que
entenia que era la millor de les opcions, que amb el temps es podria parlar d'una nova escoleta,
que l'edifici de l'escorxador estava pensat pel que havia de ser i no era el lloc més adequat pels
infants, que en l'adaptació s'havia fet el possible, peró en un futur s'haurien de cercar altres
solucions.

El Sr. Miguel Bernat digué que el que es feia era un nyap, tirar els diners.

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

- Sis (6) vots a favor del PSOE, PAS-PSM
Cinc (5) vots en contra del PP
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Sotmesa a votació la segona proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents

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

CESSIÓ CONVENT GERMANES DE LA CARITAT.- Aquest punt es retira de l'ordre del dia.

CESSIÓ CONVENT GERÈNCIA RECURSOS SOCIOSANITARIS.- Aquest punt es retira de
l'ordre de dia.

MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE PUBLICITAT I CARTELLS
INDICADORS.- La Sra. Maria del Carme Serra Martinez dona lectura a la següent:

PROPOSTA

Vista l'ordenança municipal reguladora de la publicitat i els cartells indicadors al municipi
d'Esporles i vist I' establert a l'article 11 :

"La situació dels cartells haurà de ser en voravies que facin més de 80 cm. d'amplària, no
podran volar sobre la calçada ni podran arrambar-se a més de 60 cm. de les façanes dels
edificis"

I per tal de complir amb I' establert al Reglament de Supressió de Barreres
Arquitectòniques, proposo al Ple que l'esmentat article resti redactat de la següent manera:

"Els cartells quedaran a una distancia mínima de la paret de manera que quedi un pas
de 90 centímetres. En el cas de que l'acera tingui un ample inferior a 90 centímetres, el suport
es podrà col·locar a la banda de la paret i separada 10 cm d'aquesta i sense interferir amb els
buits de la façana"

De conformitat amb alló disposat al RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el
Tex Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local, el present acord provisional,
s'exposarà el públic pel termini de trenta dies, a fi que els interessats puguin examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas de que no es
presentin reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i s'exposarà en el BOIB el
text integra de l'ordenança.

El Sr. Miguel Bernat demana si s'havia fet un estudi de les llicencies anteriors i dels
cartells els que podria afectar aquesta ordenança.

La Sra. Came Serra digué que havia estat el servei d'urbanisme qui havia detectat
aquest problema i sol·licitat el canvi i que s'hauria d'anar mirant.

El Sr. Miguel Bernat digué queja que estaven amb aquest tema, que es fes un esforç i
mira-se'n d'arreglar també els postes i cables de telefónica i GESA.

La Sra. Aina Salom demà de que amb d'implantació d'aquesta manera de fer dels
cartells anunciadors, també es tingui present la zona de Ses Rotgetes.

El Sr. Asensio digué que ja estava fent.
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.
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MOCIO PP, PAGAMENT PROVEÏDORS.- El Sr. Miquel Bernat dona lectura a la següent

MOCIO PAGAMENT A PROVEÏDORS

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

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

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

Vist que el Govern de les Illes Balears donarà als ajuntament un muntant de entre 203.000
d'euros per pagar els seus deutes.

Per tot aixó exposat el Grup municipal del Partit Popular proposa que el Ple de l'Ajuntament
d'Esporles prengui els següents:

ACORDS

Primer." Efectuar un pla de xoc de pagament a tots els proveïdors de l'Ajuntament d'Esporles
en el termini màxim d'un mes, i presentar-lo a la Comissió de Comptes.

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

Tercer." Que en el proper Pressupost de l'any 2009 es confeccioni un pla concret d'austeritat
i de reducció de les despeses de tots tipus, demostrant al ciutadà que els seus representants
son els primers que volen pal·liar les conseqüències de la crisi i disminuir el deutes greus del
municipi.

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

El Sr. Batle presenta una moció a la totalitat en el següent sentit:

La crisi económica per la que travessa el nostre país està afectant de manera
important les economies locals, en tant i en quant s'han vist reduïts de manera considerable
els ingressos referents especialment a llicencies d'Obra i d'activitats. Aixó ha posat de
manifest un altre cop les dificultats de finançament que tenen els ajuntament per assumir la
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xarxa de serveis que s'ofereixen a la ciutadania i que en la majoria
corresponen a competències directes de l'Ajuntament.

sos no

D'altra banda els serveis socials bàsics dels ajuntaments estan rebent la primera
demanda de suport per part de la ciutadania, que cerca en els poders públics Temperament a
la seva situació. Per tant, ha crescut el nombre de persones usuàries de serveis socials. Es
detecta un nou perfil d'usuari/ària de serveis socials: unitats familiars amb tots els membres
actius a l'atur, amb prestacions i subsidis molt per sota dels seus ingressos anteriors i amb
una forta càrrega de despesa centrada principalment a l'habitatge habitual. Aquesta situació
fa necessari reforçar molt especialment el suport a les famílies i fer-ho des d'una perspectiva
normalitzadora, i no estigmatitzant; des d'una vessant de dret i no assistencialista. Coincidint
aquests fets en un moment en què els serveis socials són un dret universal i estan obligats a
realitzar prestacions d'urgència social.

D'altra banda des d'un Ajuntament com el nostre es poden fer diverses actuacions,
com ja es venen fent, que contruibuesquin a mitigar la situació actual de diversa indole.

Creació i dinamització del Servei d'acompanyament en la recerca activa de feina, tal i
com ja es ve desenvolupant des del dia 01 de Març en coordinació amb el SOIB de la
Conselleria de Treball.

La dinamització dels servei d'Informació Jove, especialment amb lo relatiu a l'oferta de
formació professional i ocupacional, conjuntament amb la resta de recursos de la Comunitat
Autónoma i en tallers específics de recerca de nous filons d'ocupació.

L'acompanyament a la Xarxa comercial del Municipi en la posada en marxa
d'iniciatives que permetin la seva recuperació.

L'agilització dels tràmits per tal de que les infraestructures previstes a la legislatura
puguin començar en els mesos en els quals es te previst que la crisis sigui mes aguda: Obres
de la Reforma de la Fabrica i farmàcia. Urbanisme Comercial, la renovació de part de la xarxa
d'aigües a través del Pla Estatal d'Inversió Local, la construcció del nou centre de salut, la
reforma de la Casa des Poble, el Centre d'Estades Nocturnes a Ca ses Monges, la piscina
Municipal, etc; i d'aquesta manera fomentar la creació de llocs de feina.

Tot aixó de d'una perspectiva d'austeritat en el desenvolupament dels pressupostos
municipals, com ja es ve fent tot garantint per una part la continuïtat de tots els llocs de feina
dels quals disposa l'ajuntament, i l'augment de les partides referents als serveis socials que
siguin necessàries. Recordar que el ple unanimitat ja va aprovar una Moció del Partit
Socialista en la qual es congelava el sou i dietes dels càrrecs públics a mès del capítol II.

Desgraciadament es habitual veure als mitjans de comunicació que la crisis
económica es una vegada mès un element d'enfrontament públic i crispació que l'únic que
genera es una desconfiança total i absoluta de la ciutadania envers la casta política.

Ara mes que mai es fa necessari consensuar mitjançant propostes concretes i
factibles actuacions que permetin en darrer terme mitigar o reconduir els efectes de la crisis.

Per tot aixó venc a proposar al ple que adopti el següent acord:

Crear una comissió integrada per un representant de cada partit polític en
representació a l'Ajuntament amb les següents funcions;
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- Consensuar un Pla Tranversal, comú a totes les àrees, on d'una banda es
recullin les diferents actuacions que ja es duen a terme i on es puguin recollir
les diferents propostes.

- Realitzar-ne el seguiment de la seva aplicació.
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Explica que tots el països estaven immerses dins una crisis econòmica que afectava a
tots per igual. Que la manca de finançament dels ajuntaments, la caiguda tan brusca de les
obres i en conseqüència les llicencies urbanístiques i d'altres fonts d'ingressos, feien revisar
urgentment els ingressos i adaptar les despeses a la nova situació. Des del Govern Balear, ja
s'han pres iniciatives, avança el fons de cooperació, la Serra de Tramuntana etc.

Que del SOIB l'ajuntament havia de pagar els treballadors i encara no havia rebut els
diners, peró així i tot entenia que no era el moment d'eliminar despesa, que no s'havia
d'utilitzar la crisis com element per augmentar la crispació política i crear una manca de
confiança amb la classe política. El que s'havia de fer era crear un clímax per ajudar a pal·liar
l'esmentada crisis, creant una comissió que dissenyí un pla transversal, que afecti a totes les
àrees. Que era temps de realitzar, de posar-hi ganes imaginació i donar solucions, no de
retrets.

El Sr. Miguel Bernat digué que el Sr. Batle havia fet un discurs magnífic, amb
al·lusions de manera general a urbanisme etc. Que hi podrien estar d'acord. Peró la moció del
PP es molt senzilla l'únic que es pretén es que els proveïdors cobrin, que es doni una solució
a les empreses privades, que tampoc son alienes a la crisis i que aquest proveïdors son
utilitzats com una pòlissa de crédit etc.

Que es reuneixi la comissió de comptes per estudiar el pla proposat, que ja existia, no
importava crear-ne de nova. Que era molt senzill, que no vulgues embullar la troca. El que li
preocupava digué, era que es fes bon us dels diners públics.

El Batle insistir en que la comptabilitat d'aquest ajuntament es portava en total
transparència, les factures es registraven al registre d'entrada etc. Així mateix digué que als
proveïdors del poble se'ls havia pagat fins a desembre.

La Sra. Aina Maria Salom Soler demana que aquest punt quedi damunt la taula.

Sotmès a votació fou aprovat que restes damunt la taula, amb el resultat següent

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

MOCIO PSOE, 30 ANIVERSARI ELECCIONS MUNICIPALS.- La Sra. Aina Maria Salom
Soler dona lectura a la següent ;

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DE
.ESPORLES. PER A LA SEVA INCLUSIÓ A L'ORDRE DEL DIA DEL PROPER PLE DE
L'AJUNTAMENT, PER AL SEU DEBAT I APROVACIÓ, AMB LA FINALITAT DE CELEBRAR
EL 30 ANIVERSARI DE LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 3 D'ABRIL DE 1979

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El 3 d'abri! de 1979, després de! recolzament majoritari de la ciutadania a la Constitució de
1978, es celebraren les primeres eleccions municipals que obriren el camí de la normalització
democràtica a Espanya i la vertebració política de la societat espanyola.

En els darrers anys de la dècada dels 70, el nostre país recuperava la democràcia, celebrant
unes eleccions fonamentals en les que foren elegits lliurement els i les regidors/es i els baties
i batlesses de tots els ajuntaments espanyols.

La massiva participació electoral en aquella jornada, va suposar el millor recolzament al canvi
polític i el desig d'inaugurar una nova etapa democràtica a la història d'Espanya. La
constitució dels primers ajuntaments fou una festa de la llibertat i de la democràcia que
demostrà la maduresa de la societat espanyola.

Durant aquests 30 anys, els governs locals dels municipis, juntament amb els Consells
Insulars, han millorat significativament el benestar de la ciutadania, prestant-los un nombre
important de serveis de qualitat.

El canvi i el progrés experimentat en aquests anys de democràcia es deuen en gran mesura
al treball i esforç dels més de 300.000 baties i batlesses i regidors i regidores que han
desenvolupat les seves responsabilitats al llarg d'aquests 30 anys. També, pel suport i la
confiança d'una ciutadania compromesa amb el present i el futur de les seves ciutats i pobles.

La resposta donada pels ajuntaments a les demandes de qualitat de la ciutadania ha estat
fonamental per a forjar la cohesió social, basada en la solidaritat i la igualtat.

Les entitats locals han estat líders en la millora de la qualitat dels serveis de la ciutadania i a
l'hora de proporcionar benestar i progrés

La proximitat als problemes diaris, vitals, immediats de la gent, els que més afecten a les
seves aspiracions i necessitats, juntament al coneixement més ajustat del medi en que es
desenvolupen les persones els seus projectes de vida, han fet de l'àmbit local un espai
privilegiat per a millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes.
La consolidació dels ajuntaments ha estat una de les claus de l'accelerat avanç de la
democràcia en el nostre país, convertint-se en una escola de lideratge i en un important viver
del que s'han sabut nodrir, després, altres administracions públiques.

Celebrar el 30 aniversari de les primeres eleccions municipals suposa festejar el triomf dels
millors valors democràtics amb els que tots i totes ens identifiquem: el diàleg, la participació,
la tolerància, el compromís, la responsabilitat, el benestar i el progrés que es resumeixen en
una sola paraula: DEMOCRÀCIA

Invocant els escrits de Tocqueville, és cert que el municipi és per antonomàsia una escola de
ciutadania, resultant ser el millor escenari per a l'aprenentatge cívic i la pedagogia política.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de .ESPORLES, presenta per
a la seva consideració i acceptació per al Ple Municipal la MOCIÓ relacionada amb la
celebració del 30 aniversari de les Eleccions Municipals Democràtiques del 3 d'abril de
1979, que planteja els següents acords:

1- Commemorar el 3 d'abril, i organitzar actes institucionals, per celebrar les primeres
eleccions municipals democràtiques, l'any 1979.
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2- Distingir el dia 3 d'abril com a "Dia de portes obertes dels ajuntaments".

3- Consensuar amb tots els grups municipals del consistori, un manifest municipalista
commemoratiu del dia 3 de abril.

4- Celebrar al llarg dels pròxims mesos, diferents activitats municipals en col·laboració amb el
teixit associatiu del municipi per commemorar dita data: cicles de taules rodones i
conferències, jornades de debat, exposicions de fotografia, etc, relacionades amb la vida i la
història de l'ajuntament democràtic.

5- Promoure al llarg d'aquest any el coneixement dels valors municipals relacionats amb la
tolerància, la proximitat i la ciutadania entre la infància i la joventut, planificant actes als
centres educatius, cívics i culturals on intervinguin, a més, representants de tots els grups
municipals.

La Sra. Aina Salom digué que naturalment amb el poc temps de que es disposava, entenia
que els actes s'havien d'adaptar a les possibilitats.

El Sr. Miguel Bernat digué que li pareixia bé, sempre que els actes es fessin dintre de
l'austeritat, degut el tema abans debatut.

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

MOCIO PSOE, NOVA DENOMINACIÓ VIALS DE SES ROTGETES.- La Sra. Aina Maria
Salom Soler, dona lectura a la següent:

PROPOSTA

Els nuclis urbans de Jardi de Flors i Ses Rotgetes adoleixen de una nomenclatura idònia als
carrers ja que s'utilitzen nombres romans en la majoria d'ocasions per nombrarlos i
nombrosos vials no tenen cap nom assignat, per aixo venin a formular al Ple una proposta
per renombrar tots els vials i aixi tenir una millor identificació dels meteixos. Propossam
utilitzar noms de puigs de la nostra serra de Tramuntana que poden ser el següents:

Denominació actual: Denominado proposta:
Vial A Puig de na Franquesa
Vial B Puig de n'Alí
Vial 1 Serra des Teixos

Vial II Puig de l'Ofre
Vial III Puig des Teix
Vial IV Puig Teixot
Vial IX Puig d'en Galileu
Vial IX Bis Puig de Sa Mola
Vial Nort Vial Nort

Vial Centre Vial Centre
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Vial Sud Vial Sud
Vial V Puig de Galatzó
Vial VI Puig Tomir
Vial XI Puig Roig
Vial XII Puig de Ses Vinyes
Vial XIII Puig de Ses Bassetes
Vial XIV Serra de Na Rius
Sense nom 20 Puig de sa Rateta
Sense nom 21 Serra de Son Torrella
Sense nom 22 Puig de Massanella
Sense nom 23 Morro d'Almallutx
Sense nom 24 Serra d'Alfabia
Sense nom 25 Penyal des Migdia
Sense nom 26 Mola de s'Esclop
Sense nom 27 Puig des Tossals Verds
Sense nom 28 Puig des Vent
Sense nom 29 Morro de Cuber
Sense nom 30 Puig de sa Galera
Sense nom 31 Fita del Ram
Sense nom 32 Puig de sa Gubia

I digué que restava oberta a qualsevol canvi, i que si es creia oportú s'exposés 30
dies per que els veïns poguessin presentar al·legacions.

El Sr. Severiano Quevedo digué que donada la despesa que això suposava de
modificació de documentació etc. creia oportú avisar les Associacions de Ses Rotgetes i
Jardin de Flores i veïns afectats per que poguessin dir el seu parer.

El Sr. Josep Ferra, proposa que el canvi de noms de carrers sigui amb topònims de
la zona i dona lectura a la següent:

PROPOSTA

DENOMINACIÓ ACTUAL DENOMINACIÓ PROPOSTA

Vial A Puig de ses Forques
VialB De na Llivanya
Viall Des Molí Nou

Vial II De Miralles

Vial III Des Coll de sa Caramella

Vial IV De Can Fons
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Vial V De Can Roca

Vial VI De na Sureda

Vial IX De Son Morlà

VialX De Na Bastera

Vial XI De s'avenç den Corbera

Vial XII De Son Bauzà

Vial XIII De Can Maiol

Vial XIV De Can Roses

Vial Principal Av. Ses Rotgetes
Vial Nort De Son Antic

Vial Central De Son Tugores
Vial Sud De Son Maixella

Digué que era una proposta totalment oberta i que entenia que es podria exposar pel
termini de tres mesos, per que tots els interessats i poguessin dir la seva.

Sotmesa a votació la moció amb l'esmena dels topònims locals, fou aprovada per
unanimitat dels assistents.

MOCIO PER VIA D'URGÈNCIA QUE PRESENTA EL PP.- el Sr. Miquel Bernat Bosch
demana tractar per via d'urgència la següent moció.

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

El Sr. Miquel Bernat Bosch, dona lectura a la següent

MOCIO

MOCIO RECOLLIDA FEMS SON CABASPRE I PINAR DE CANET

Que presenta al Ple de l'ajuntament d'Esporles el grup municipal del Partit Popular.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de que s'ha posat en marxa el servei de recollida selectiva el Partit Popular ha anat
denunciant la imposició dels canvis al sistema de recol·lecció en lloc de promoure el consens i
una progressiva adaptació del ciutadà vers la importància del reciclatge.

Creiem que el cas mès flagrant d'imposició ha estat la retirada dels contenidors a la zona de
Son Cabaspre, a mès de l'increment de la taxa de fems mès d'un 100%.

Vist que l'article 3, punt 1, de l'Ordenança Fiscal, a on parla de les competències municipals
diu textualment, "Prestar directa o indirectament el servei de recollida de residus".
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Vist que l'article 2 de l'Ordenança Fiscal diu textualment,, "Constitueix el fet imposable de la
taxa de prestació del servei de recepció obligatòria de recollida i transport de residus
municipals d'habitatges".

Vist que l'article 6, punt 2 de l'ordenança fiscal diu textualment, "d) en els casos dels
habitatges i altres edificacions en sol rústic, tributaran per la quota de recollida amb
contenidors, que consistirà només amb una part fixa. S'exceptuaran aquells habitatges o
altres edificacions en sól rústic que tenen el sistema de recollida porta a porta que tributaran
de la mateixa manera que els habitatges en nucli urbà, tal i com especifica als paràgrafs
anterior a) i c) "

El Grup Municipal del PP no pot consentir aquest gravi comparatiu entre els esporlerins.

Per tot aixó exposat el Grup municipal del Partit Popular proposa al Ple de l'Ajuntament
d'Esporles que prengui els següents:

ACORDS

Primer.- Tornar a col·locar els contenidors de fems al punt a on es trobaven habitualment a la
zona de Son Cabaspre i Pinar de Canet.

Segon." Iniciar un estudi a on es tingui principalment en compte els veïns per implementar un
nou servei de recollida que permeti disminuir la taxa de fems a sól rústic.

Tercer." Ampliar l'horari del Punt Verd de 8 h a 21 h de dilluns a dissabte i de 9h a 14 h els
diumenges per tal de facilitar als ciutadans el seu bon ús.

I Sr. Vicens Vidal digué que amb els veïns de Son Cabaspre, es van mantenir diverses
reunions, de com es podia passar reduir les tones donant un bon servei. També es van fer
distints estudis amb tresoreria, per cercar l'equilibri entre el servei a prestar i la despesa a
satisfer. Al Verger i a Miralles també es va fer un estudi econòmic, però com estan a la
perifèria era complicat reduir costos ja que no es podien suprimir els contenidors. Pel que feia
al parc verd, s'havia fet un estudi per modificar l'horari, però ampliar, si volem reduir els
costos, s'han de reduir despeses. Que s'havien fet vertaders esforços per optimitzar els
recursos de que es disposen, sense haver d'augmentar el preu del servei. I per consegüent
no estava gens d'acord amb aquesta moció.

El Sr. Miguel Bernat digué que quan parlava de veïns, només es devia referir a uns
quans, ja que ell havia tingut queixes de molts d'altres, també veïns. Quin pes específic tenia
la reunió?.

Després tant el Sr. Vidal com el Sr. Bernat, parlaren de la retirada dels contenidors els
llocs on no hi havia recollida porta a porta i tingueren punts de vist encontrats.

La sra. Aina Salom intentar de cercar un consens, el que no fou possible.

Sotmesa a votació la moció obté el següent resultat:

" Cinc (5) vots a favor del PP
Cinc (5) vots en contra del PAS-PSM
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Una (1) abstenció del PSOE

Sotmesa a nova votació obté el següent resultat

Cinc (5) vots a favor del PR
- Cinc (5) vots en contra del PAS-PSM
- Una (1) abstenció del PSOE

I per tant no queda aprovada la moció amb el vot de qualitat del Sr. Batle.

El Sr. Batle abandonar el plei. Presideix el mateix, el Sr. Josep Ferra.

El Sr. Miguel Bernat presenta una moció in voce i explica; que volia proposar de posar a
disposició de Conselleria d'Afers Socials els solar de la vora de l'escoleta, per la seva
construcció.

Sotmesa a votació d'urgència es aprovada per unanimitat.

El Sr. Miquel Bernat proposa el ple de l'ajuntament que prengui el següent acord:

Posar a disposició de la Conselleria d'Afers Socials el solar de la vora de l'escoleta.
Per tal que es realitzi un estudi d'idoneïtat de l'esmentat solar per poder construir una
escoleta.
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Digué que entenia que la seva proposta era convenient degut a que una obra nova
sempre era més barata que una reforma. Que el solar que es proposava era més solejat i de
fàcil accés.

El Sr. Batle digué que s'acabava d'aprovar un POS on s'utilitzava aquest solar, que
l'edifici de l'escorxador era un edifici emblemàtic que s'havia de mantenir encara que en un futur
se li dones un altre us. 'i

La Sra. Aina Salom digué que davant la confrontació, entenia que no seria demés que la
Conselleria informés si aquest solar era millor o no.

Es sotmet a votació la Moció que no fou aprovada amb el següent resultat.
Cinc (5) vots en contra del PAS PSM

- Cinc (5) vots a favor del PP
- Una (1) abstenció del PSOE

Vist l'empat es sotmet novament a votació que dona el següent resultat:

- Cinc (5) vots en contra del PAS PSM
Cinc (5) vots a favor del PP
Una (1) abstenció del PSOE

La moció no es aprovada ja que el vot de qualitat del Sr. Batle es en contra.

PRECS I PREGUNTES
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Per la relació del arbres.
- Demana pel Registre d'entrada que es refereix al fems del municipi.

El Sr. Severiano Quevedo demana.
Demana l'estudi de la policia local sobre la seguretat vial de Ses Rotgetes.

- També digué que les faroles de l'avinguda de Ses Rotgetes hi havia uns cartells
del Circ que envaïa la via publica, que hi havia perill de que algun vehicle i topes,
si al manco es podien canvia de posició.

La Sra. Dolors Nadal demana:
- Si se li podia facilita el discurs que va fer el patge el dia del reis.

El Sr. Josep Ferra li digué que a la sportulis hi sortia.
Com estava el tema de les ajudes socials ? quines persones l'havien rebuda?.
El tema de la calefacció i les goteres de les escoles, ja s'ha solucionat?.

El Sr. Miguel Bernat demana:
Com est el pla de mobilitat?.
Com esta el tem de les retxes grogues?.

- Arribat l'informa de Carol de Benito?.
Com va anar la reunió de dia 4 de març de la cas del poble?.

Quina solució s'ha adoptat pel tema de la cuina del centre de Dia?.
- Les entitats esporlerines han cobrat l'altre 50% que se'ls devia?.

Es podria fer una recollida de cotxes abandonats?.
Com està el motor de gas pobre?.
L'asfalt que es va fer l'any 2007 s'Esgleita, s'ha pagat o no, com està el tema?.

La Sra. Aina Slom demana:
- Com està el tema de les plataformes elevades.?
- A quin punt es troba l'expedient d'obertura del carrer de la Vilanova?.
- Agrair I pintada de les retxes grogues, peró digué que la retxa des del carril

principal fins la casa del Sr. Vicens, ja no hi era.
- Que si es podia pintar la mitjana i 10 o 15 metres des del començament de Ses

Rotgetes.
- Com està el tema de la reunió per les goteres de l'edifici infantil, que ha passat a

un edifici tan nou?.
Es tenen noticies de que hi a bastants nins que no poden pagar el menjador. Es
podria avaluar el tema i mirar d'ajudar-los per que mengin a casa?.

El Sr. Vicenç Vidal respon:
Pel que fa a les dades de la recollida de fems, ja s'han fet tots els estudis i
pròximament estarem en condicions de passar-lo.
La Sra. Aina Salom demana que també se li lliures un copia pel seu grup.
El tema dels arbres ja es va enviar.
Respecta del pla de mobilitat s'hi està fent feina. Que s'esperava la convocatòria
per poder-lo fer en professionals.

La Sra. Carme Serra digué que havien estat intentant posar-se en contacte amb
l'advocat i restaven pendents efectivament de l'informe.

Respecta dels ressalts la setmana entrant es contractaria.

Pel que fa a la UA de la Vilanova, s'havia parlat amb la propietat i fins que no tinguin
clar les seves obligacions, no volien fer cap actuació.
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El Sr. Bâtie digué que restaven pendents d'un decret que havia d'entrar en vigor, que
podria contenir formules efectives, per solucionar el problema. I que esperava que abans
d'acabar la legislatura hi poguessin fer una volteta.

El Sr. Asensio contesta:
Que hi havien hagut goteres però que ja estava solucionat, que esta previst de
pintar.
Que de la reunió que es va tenir amb IBISEC, es va dir que es solucionaria i
efectivament van venir i estan actuant.

- Pel mateix camí van les goteres del poliesportiu de l'institut.

El Sr. Josep Ferra diu:
Que els cartells del circ demanarà que es girin.

- Del prego ja te donat la sportulis.
El nombre de persones, es demanarà a la treballadora social que els passi.
El pagament del 50% restant de les entitats esportives, ja està fet.

El Sr. Batle explica.
Que el motor de gas pobre ja està restaurat, està guardat a la paperera de
s'Esgleieta a l'espera de que la l'edifici de la farmàcia estigui acabat, i es pugui fer
el trasllat.
De la reunió de la Casa d'es Poble restem a l'espera de que el Ministeri redacti els
plecs per poder licitar.
Del pagament de l'asfalt de de s'Esgleieta es farà càrrec el Consell Insular de
Mallorca.
De la cuina del Centre de Dia, possiblement serà una inversió per l'any 2009.

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