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GOVERN DE LES ILLES BALEARS

0450001 I

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

2010

VOLUM I

DILIGÈNCIA D'OBERTURA:

El present llibre d'Actes consta de vuitanta-nou fols
útils enquadernats, numerats des del 0450001 al
0450089, legalitzats cada un d'ells amb la rúbrica del
President i el segell de la Corporació.

Esporles, 31 de desembre de 2010

Vist-
ELF
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA
CELEBRADA PEL PLE DE LAJUNTAMENT
EL DIA 28 DE GENER DE 2010

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

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores del
dia vint-i-vuit de gener de dos mil deu, es reuneix a la sala habilitada a tal efecte dins les
dependencies municipals, en primera convocatòria, el Ple de la Corporació, sota la presidència
del Batle, Sr. Miguel Ensenyat Riutort, i amb l'assistència dels senyors regidors que es
relacionen a l'encapçalament, amb l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella tractar els
assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretari
la Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- El Sr. President pregunta si qualque membre de la Corporació ha de fer
qualque observació a les actes de la sessió ordinària de 22 d'octubre de 2009 a la de la sessió
ordinària de 26 de novembre de 2009, a la de la sessió extraordinària de dia 1 de desembre de
2009 i a la sessió extraordinària de dia 22 de desembre 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. 4720/09 al
402/10. 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. 480/09 al 31/10.

RATIFICACIÓ DECRETS.- La Secretaria dona lectura als següents decrets de Batlia

DECRET DE BATLIA 506/09

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

1.- A favor de cadascun dels regidors nomenats a continuació, l'àmbit dels assumptes als
quals es refereix la delegació:

- Josep Maria Ferra Terrasa: 1er Tinent de Batle
Àrea de Sanitat i Serveis Socials
Àrea de Cultura i festes populars
Àrea de Joventut

- Antoni Asensio Campoy: 2n Tinent de Batle
Àrea d'educació
Àrea d'esports
Àrea de Manteniment vies

Pere Trias Aulí: 3r. Tinent de Batle
Àrea d'urbanisme
Àrea d'administració Municipal
Àrea d'hisenda i Pressuposts

- Vicenç Vidal Matas
Àrea de Medi Ambient
Àrea de Promoció Económica i Turisme
Àrea de Cooperació al desenvolupament
Àrea de Participació Ciutadana

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

Esporles, 29 de desembre de 2009

La corporació es dona per assabentada.

DECRET DE BATLIA 31/10

Vistes les necessitats que té aquest ajuntament en matèria de cartografia i
infraestructura de dades espacials, pel present venc a RESOLDRE:

1." Signar un conveni de col·laboració amb la conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori i
l'Ajuntament d'Esporles en matèria de cartografia i infraestructura de dades espacials.

2." Portar al proper Ple per a la seva ratificació
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Sotmès a votació fou aprovat per unanimitat dels assistents

DECRET DE BATLIA 488/09

Vist que la Conselleria d'Afers Socials, Promoció Immigració ens addenda al conveni de
col·laboració per a la concessió d'ajuts econòmics d'urgència social per a l'any 2009 i 2010.

Pel present venc a resoldre:

1.- aprovar signar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i
Immigració i l'Ajuntament d'Esporles per a la concessió d'ajuts d'urgència social.

2." Ratificar-lo al proper ple.

Sotmès a votació fou aprovat per unanimitat dels assistents

DECRET DE BATLIA 19/10

Vistes les certificacions núm. 9 i 10 de l'obra "REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
FABRICA DE CAN FORTUNY I L'ANTIGA FARMÀCIA", obra inclosa dins el Pla D Esporles,
presentada per l'empresa FERROVIAL AGROMAN, S.A., constructora d"obres, pel present
venc a resoldre:

Aprovar la certificació núm. 9 de l'obra abans esmentada per un import de
zero euros (0.0 €).

Aprovar la certificació núm. 10 per un import de seixanta-dos mil nou cents
nou euros amb seixanta-set cèntims (62.909,67 €)

Aprovar que una vegada aprovades per la Conselleria de Turisme s'autoritza
el seu pagament.

Ratificar aquest decret en el proper ple.

Sotmès a votació fou aprovat amb el següent resultat

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

DECRET DE BATLIA 20/10
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Vista la publicació al BOIB núm. 2 de dia 5 de gener de 2010 per la qual la Consellera
d'Afers Socials, Promoció i Immigració aprova la convocatòria de subvencions en
matèria d'immigració adreçades a entitats locals per a l'any 2010, pel present venc a
resoldre:

1." Sol·licitar l'ajut per al projecte "Sense diferències" adreçat a entitats locals per
organitzar i desenvolupar programes i activitats destinades a l'acolliment i a la
integració de la població immigrada per a l'any 2010.

Esporles, 20 de gener de 2010

Aquest decret queda damunt la taula.

DECRET DE BATLIA NÚM. 502/09

Vist que el ple de dia 1 de desembre de 2009, va procedir a la contractació de l'obra
"CENTRE ESPORTIU I ESCOLETA INFANTIL", adjudicada a l'empresa Gomez Quintero,
S.A., pel present venc a RESOLDRE:

1.-ANOMENAR:

- Arquitecte director de l'obra al Sr. Alfonso Reina Ferragut.
- Arquitecte tècnic director de l'obra i coordinador de seguretat i salut al Sr. Juan Fermin

Alava Fernandez.
- Director de les Instal·lacions de l'obra, enginyer industrial al Sr. Jesús Alvela Patiño.

2.- Portar al ple per a la seva ratificació.

Sotmès a votació fou aprovat amb el següent resultat

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

PLAN E.- El Sr. Vicenç Vidal Matas dóna lectura a la següent

PROPUESTA FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL
1- Hechos. Fondo Estatal de Inversión Local, creado por RD Ley 13/2009, de 26 de octubre
(BOE n. 259, de 27/10/09) Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Secretaria de
Estado de Cooperación Territorial (MAP), por la cual se aprueba el modelo para la
presentación de solicitudes, las condiciones por la tramitación de los recursos entregados con
cargo al fondo estatal de empleo y sostenibilidad local, creado por el R.D.L 13/2009, de
26/10/2009 (BOE n. 265, de 03/11/2009).

2." Fundamentos de derecho. Art. 22), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases de régimen local, sobre las atribuciones en materia de contratación.
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3." Acuerdo. Vista la memoria explicativa de los proyectos de inversión, el alcalde propone:

Aprobar las solicitudes, proyectos y realización de las siguientes inversiones y actuaciones
proyectadas siguientes:

Proyecto 1.- INTERVENCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ESPORLES, proyecto
redactado por la trabajadora social Sra. Monserrat Monmany Tornero, con un presupuesto
total de cincuenta y dos mil setecientos noventa y tres euros con sesenta y cuatro céntimos
(52.793,64€).

Proyecto 2.- Mantenimiento del Programa Educativo Extraescolar en el C.P Gabriel
Comas i Ribas.

Presupuesto: 37351.36 €

Proyectos.- PROTECCION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y
PAISAGISTICO MUNICIPAL en SON TRIAS, estudio de proyecto redactado por el
arquitecto Sr. Bartolomé Pons Iradiel, con un presupuesto de ochenta y seis mil novecientos
setenta y ocho euros con sesenta y ocho céntimos (86.978,68€).
Redacción del Proyecto protección y conservación del Patrimonio Histórico y paisajístico
municipal de Son Trias, con un presupuesto de:
Honorarios Arquitecto: 8.251,13€
Horarios Arquitecto Técnico: 4.323,30€
Honorarios Instalaciones Ingenieros: 1.461,83€
Estudio Geotécnico: 2.038,00€
Tratamiento de residuos: 1.160,00€
Suma total presupuesto de licitación de la ejecución material de la obra, honorarios de
redacción y dirección y otros gastos: cien cuatro-mil doscientos sesenta y dos euros con
noventa céntimos (104.262,93€)

Proyecto 4.- PROYECTO DE REABILITACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA DEPORTIVA EN
EL MUNICIPIO DE ESPORLES con un presupuesto total de setenta cuatro mil seiscientos
trece euros con veintitrés céntimos (74.613,23€).

Proyecto 5.- PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE DE CONTADORES
DOMICILIARIOS DE LA RED MUNICIPAL DE SUMINISTRO DE AGUA DE ESPORLES Y
SES ROTGETES DE CANET, estudio de proyecto redactado por el Ingeniero Técnico de
Obras Públicas Sr. Pere Monserrat Ramon, con un presupuesto de noventa y dos mil
doscientos dos euros con treinta y dos cèntims (92.202,32€).
Redacción del proyecto, valoración de ofertas y dirección de obra: 6.198,48€
Suma total presupuesto de licitación de la ejecución material de la obra, honorarios de
redacción y dirección y otros gastos: noventa y ocho mil cuatrocientos euros con ochenta
céntimos (98.400,80 €).

Proyecto 6.- PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE DEPENDENCIAS
MEDIOAMBIENTALES EN LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEPURADORA,
proyecto redactado por el Ingeniero Técnico de Obras públicas Sr. Pere Monserrat Ramon,
con un presupuesto de ciento trece mil cuatrocientos euros con cuarenta y seis céntimos
(113.400,46€).
Redacción del proyecto, valoración de ofertas y dirección de obra: 8.576,50€
Suma total presupuesto de licitación de la ejecución material de la obra, honorarios de
redacción y dirección : ciento veintiún mil novecientos setenta y seis euros con noventa y seis
(121.976,96€).
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Proyecto 7.- PROYECTO EQUIPAMIENTO DIGITAL ESPORLES 2010, estudio de previsión
realizado por el Consorcio de Informática Local de Mallorca, con un presupuesto total de
cinco-mil seiscientos euros (5.600,00€).

Proyecto 8.- PROYECTO ESPORLES DIGITAL 2010, estudio de Previsión realizado por el
Consorcio de Informática Local de Mallorca, con un presupuesto total de doce mil euros
(12.000,00€)

Autorizar el Sr. Batle para firmar los documentos necesarios.

El Sr. Miguel Bernat digué que el tema havia estat debatut a distintes comissions
informatives, i que havia quedat demostrat la diferencia de criteri entre els grups a l'hora
d'establir el torn de les necessitats del municipi, que el partit popular presentà les següent
alternatives a les propostes del equip de govern :
Aigua i clavegueram a l'Esgleieta : 210.000€ (per que el segle XXI no es normal que una
zona urbana d'Esporles no disposi d'aquest servei)
Administració electrónica : 17.600 € (per que es per llei)
Depósit d'aigua a la font de baix de son tries amb l'equipament necessari ; 178.334 € (per
acabar d'inversió inicial ja es fa fer per canalitzar l'aigua)
Respecta a la part social creiem que s'hauria de posar el sou del educador de carrer actual i
tota la resta a despeses generals.
I cap de les propostes alternatives proposades pel seu grup havien estat acceptades . Que
no votarien en contra ja que totes les actuacions eren necessàries peró algunes no eren
imperioses.
Respecta de les propostes plantejades digué que entenia que l'administració electrónica no
admetia discussió, però pel que feia al tema de son Trias, que era molt més urgent un dipòsit
d'aigua, que inclòs podria sortir més econòmic i es recolliria l'aigua que actualment es perd, i
a més l'obra que es pretén realitzar generará unes despeses de manteniment, pel que feia els
comptadors i la depuradora hi estaven d'acord, però que passaria amb la sol·licitud de
desmantellament que s'adreça a Recursos Hídrics si aquests se'n feien càrrec?.
Respecta del pavelló pensaven que era millor anar fent amb el que tenien.
El Sr. Vidal li respongué respecta de Son Trias, per fer l'obra que el seu grup interessava,
s'havia de fer una infraestructura molt més complexa i un estudi previ de la seva rendibilitat, ja
que era necessari saber si cada any la font portaria el mateix aforament o suficient.
Pel que feia a la depuradora el pressupost era molt més important aquí només s'estava
parlant d'una fase p>o que hi havia molt més que fe.
De les instal·lacions esportives digué que estaven més que amortitzades i la reforma era
patent.
Del clavegueram de s'Esgleita li donar la raó, però també fer palesa d'intenció de l'equip de
govern de cercar altres fonts de finançament.
El Sr. Bernat digué que tot es podia valorar, peró no li pareixia correcte canalitzar etc. i no fer
un dipòsit.
La Sra. Aina Salom digué que l'equip de govern havia presentat els seus projectes a la
comissió informativa de l'ajuntament i al fòrum ciutadà, que s'havia intentat un consens i
s'havien refet alguns punts.
Peró el que restava clar era que les prioritats del PP, PSOE i PAS PSM, no eren les mateixes
i que el govern havia de triar.
Demanar quans llocs de feina es creaven amb aquest projecte?
El Sr. Vidal contestà que uns 12 llocs durant l'execució del projectes.
La Sra. Salom demanà una total transparència des de la contractació fins a la finalització del
Pla E, i una informació periòdica de la despesa.
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El Sr. Batle digué que en línies generals estava content de tot el procés, que s'havia intentat
una total participació i consens.

Sotmès a votació fou aprovat amb el següent resultat

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

COMPTES GENERALS." El Sr. Batle dona lectura a la següent:

PROPOSTA DE L'ÀREA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Vist que la comissió de comptes de l'ajuntament celebrada el dia 19 de novembre de
2009, informa favorablement el Compte General del Pressupost per a l'any 2008, han restat
exposades al públic durant quinze dies i vuit més, al BOIB núm. 174 de dia 28 de novembre
de 2009, 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 2008.

Sotmès a votació fou aprovat amb el següent resultat

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

BAIXES I DEVOLUCIONS." El Sr. Pere Trias Aulí 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.

Ref. Contribuent Padró Import Motiu devolució

24865 Homs Perez Silvia Impost Const. 42,02 Denegació llicència
3812511DD6931S0002

XE

Gamundi Colom Maria

Isabel

IBI 1721,51 Acord Agència Tributària

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

SOL·LICITAR UNA INDEMNITZACIÓ EDAR." El Sr. Vicenç Vidal Matas, dona lectura a la
següent proposta:
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Sol·licitud de indemnització per desmantellament de EDAR d'EspcrIes.

Ccnsideracicns:

1." Edar de l'Ajuntament d'EspcrIes construïda el 1979 queda obsoleta. Des de 1996, en
reiterades ocasions, les distintes corporacions locals han sol·licitat la construcció d'una nova
EDAR, projecte no materialitzat per l'administració competent.

2." En data de 23 de setembre de 2002 va ser aprovat pel Consell d'Administració d'Emaya el
projecte modificat de sanejament de la zona de protecció del manantial de la Font de la Vila, de
la Síquia d'En Baster i de la Galeria de captació en el Vall de Sant Pere, així com l'aqüífer del pla
de Palma.

3." El citat projecte va ser remès a la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern de les
Illes Balears, que va emetre una resolució positiva amb la corresponent dotació económica per a
la seva execució.

4." L'execució del projecte ha anat a càrrec de l'assignació económica que l'ajuntament de
Palma té atribuïda en funció del Cànon de Sanejament sobre indemnitzacions i compensacions
per obres i instal·lacions de depuració d'aigües residuals.

5." Que actualment ha entrat en funcionament infraestructura col·lector de les aigües residuals
Esporles-xarxa d'Emaya. EDAR d'Esporles ha quedat sense ús.

6." Que equip de govern va demanar que el desmantellament de la EDAR fos inclòs dins les
obres del col·lector.

7." Que l'àmbit de la EDAR, un cop en d'es ús, suposa un risc sanitari i de seguretat al localitzar-
se en zona equipaments (camp de futbol, parc verd, etc.)

8." El Decret 25/1992 (Balears), de 12 de març, sobre indemnitzacions a ajuntaments i entitats
públiques pels costos de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d'aigües
residuals, té per objecte en compliment del disposat en la disposició adicional segona de la Llei
9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d'aigües, fixar la forma i
condicions que els ajuntaments i restants entitats públiques que prestin el servei de depuració
d'aigües residuals han de ser indemnitzades pels costos de conservació, manteniment i
explotació que suportin dintre de les disponibilitats pressupostàries, i a càrrec del capítol VI del
pressupost de la Junta d'Aigües de Balears.

Proposo al ple acordar:

Sol·licitar que la conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears indemnització pels costos del
desmantellament de la EDAR d'Esporles.

Sotmès a votació fou aprovat amb el següent resultat

Deu (10) vots a favor del PAS-PSM i PP
Una Ò) abstenció del PSOE

SERVEI ESCOLETES MANCOMUNITAT.- El Sr. Severiano Quevedo dona lectura a la
següent :
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PROPOSTA

ANTECEDENTS

L'objecte: constitució d'una escoleta mancomunada (centre educatiu agrupat) per fer
front al servei públic d'atenció a la primera infància, millorar les escoletes i reduir els
costos.

-NORMATIVA LEGAL:
Les prestacions objecte d'aquest servei s'hauran d'ajustar a les determinacions que
s'estableixin als pies tècnics i administratius, als reglaments, als estatuts de la Mancomunitat
de Tramuntana i a les instruccions que puguin dictar els ajuntaments participants, si escau, i a
la normativa que hi sigui d'aplicació, en especial:

■ La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE).
■ Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de

primer cicle d'educació infantil.
■ Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil a les

Illes Balears.
■ Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s'estableix i es regula la xarxa d'escoletes

infantils públiques i els serveis per a l'educació de la primera infància de la Comuitat
Autónima de les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància.

■ Decret 37/2008, de 4 d'abril, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres
docents sostinguts amb fons públics i es regula el procès i els criteris d'admissió
d'alumnes als centres públics i als privats concertats de les Illes Balears que imparteixen
els ensenyaments regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

■ Instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles públiques de primer cicle
d'educació infantil.

■ Ordre de la conselleria d'Educació i Cultura de dia 22 de maig de 2009 per la qual
s'estableix el calendari escolar per als centres públics de primer cicle d'educació infantil.

CONTINGUT I CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

L'objectiu del servei ès fer front a l'interès comú, de tots els membres de la Mancomunitat, de
la creació de centres educatius a tots els municipis per evitar una sobre càrrega dels existents
a dia d'avui i donar resposta a les necessitats actuals de les famílies de cada municipi.

La necessitat sorgeix en aquells municipis que tenen o estan en fase de creació d'escoletes
de 1 a 3 unitats i, per tant, escoletes amb el perill de caure amb una situació d'aïllament i
pobresa pedagógica a part d'obtenir un marc econòmicament mès sostenible per als
ajuntaments.
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Aquesta necessitat la trobam als municipis de Valldemossa, Deià, Puigpunyent, Sóller i
Estellencs on es volen obrir o mantenir centres educatius per infants de cero a tres anys que
estaran constituïts en les següents unitats:
Deià - dues unitats - 24 infants
Estellencs- una unitat -9 infants
Puigpunyent- tres unitats -37 infants
Sóller- tres unitats -37 infants
Valldemossa- dues unitats -27 infants
El total de places escolars que s'oferirien inicialment seria de 134.

Per tant la creació d'un servei d'escoleta mancomunada (centre educatiu agrupat) és la
solució adequada per els citats municipis, servei al qual es podrà adherir qualsevol altre
municipi amb les mateixes característiques.

Amb el citat servei es crearà des de la Mancomunitat un únic centre educatiu que estarà
distribuït físicament en els diferents municipis que hi participin.

Aquest servei inclouria els següents punts, els quals es concretaran al plec tècnic
corresponent:

Servei d'escolarització

Aquest servei és el principal. Consisteix en l'estada d'infants de 0 a 3 anys, durant l'horari que
s' establirà als plecs tècnics, així com l'atenció educativa apropiada als infants d'aquesta
edat.

A.1 Servei d'acollida i recollida (mati/horabaixa)
Aquest servei consisteix en l'estada al centre durant l'espai de temps anterior a l'horari
escolar del matí i posterior a l'horari escolar de l'horabaixa Aquest servei aporta més
flexibilitat en l'horari a les famílies usuàries de l'escoleta. Aquest servei es concreta en servei
d'acollida de matí i servei de recollida d'horabaixa.

A.2 Servei de menjador
Entre els serveis educatius complementaris que el centre ha d'oferir hi ha d'haver el servei de
menjador d'acord amb el reglament de funcionament del centre. Aquest servei té com a
objectiu bàsic l'alimentació de l'infant, peró a banda d'aquesta necessitat biológica, en
aquesta estona del dinar hi intervenen altres factors de socialització, d'adquisició d'hàbits
d'higiene, de descans, etc. que cal tenir en compte.

Serveis destinats a enfortir les capacitats educatives de les famílies
A més del servei d'escoleta en règim d'escolarització, s'han d'oferir serveis destinats a enfortir
les capacitats educatives de les famílies. Aquests serveis pretenen l'atenció educativa
d'infants menors de tres anys no escolaritzats i de les seves famílies, sigui quin sigui el seu
àmbit de residència, destinada a la socialització inicial dels infants, a l'enfortiment en les
famílies de concepcions positives respecte de l'educació durant els primers anys de vida, a la
difusió de coneixements i competències educatives i a la promoció de la cultura d'infància.

Els municipis que participin en aquest servei han de disposar del mitjans materials i personals
adequats per poder donar resposta a les necessitats i legalitat vigent.

Les despeses que sorgeixin per la creació i gestió del centre seran únicament a càrrec dels
municipis que participin del mateix.
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Es per la qual cosa que es proposa a la Junta de la mancomunitat el present acord;

- Aprovar que la Mancomunitat de Tramuntana iniciï l'expedient de creació del servei
d'escoleta infantil de 0 a 3 anys.
Sol·licitar als plens dels distins ajuntaments que conformen la Mancomunitat de
Tramuntana de ratificar la creació d'aquest servei.

- Demana als distins municipis, que manifestin la seva intenció de participar del servei
que es crearà.

Sotmesa a votació la proposta de ratificació de l'acord fou aprovada per unanimitat dels
assistents.

MOCIO HAITÍ.- El Sr. Batle dona lectura a la següent:

MOCIÓ EN QUÈ S'INSTA L'ESTAT ESPANYOL A CANCEL·LAR IMMEDIATAMENT EL
DEUTE EXTERN QUE TÉ CONTRET HAITÍ

Atès que el terratrèmol del passat 12 de gener de 2010 a Haití ha causat mès de 150.000
morts, amb milers de desapareguts i desplaçats, i ha causat incalculables danys materials.
Atès que Haití tè contret un deute extern que ascendeix a un total de 1.885 milions de dòlars,
dels quals, el juliol de 2009 la comunitat internacional es va comprometre a cancel·lar-ne
1.200 milions, donat que Haití havia acomplert amb els compromisos internacionals per a la
cancel·lació de bona part del seu deute.

Atès que l'Estat espanyol reclama prop de 30 milions d'euros en concepte de deute extern i
que està sotmès al compromís de cancel·lació del 100% del que encara reclama.
Atès que el Club de París (que agrupa als principals països creditors del món) es va reunir el
passat 19 de gener i va emetre un comunicat en què "exhortava a tots els creditors bilaterals
d'Haití a condonar el seu deute extern, considerant les necessitats financeres que afronta
aquest país".

Atès que bona part d'aquest deute ha estat considerat per les organitzacions de la societat
civil d'aquests països com a un deute il·legítim, contret sovint per governs dictadors i
corruptes, com han estat els de la família Duvalier.

Atès que les xarxes internacionals de deute com són JUBILEU SUD (moviment d'oposició al
deute extern integrat únicament per col·lectius dels països del Sud), EURODAD (xarxa
europea conformada per 59 organitzacions que treballa per a la cancel·lació del deute a més
de 18 països europeus) i el CADTM (Comitè d'Anul·lació del Deute al Tercer Món, que
treballa arreu del planeta) i incomptables d'organitzacions i moviments socials d'arreu del món
estan sol·licitant l'anul·lació total del deute d'Haití afectat pel terratrèmol.

Atès d'un alt perill de militarització de l'ajuda internacional que està rebent Haití, com a
resposta a la catàstrofe que esta patint.

El Ple Municipal adopta els següents acords:

ACORDS

Paper transcripció acords i resolucions



0450013 I

lOVERN DE LES ILLES BALEARS

1r.- Reclamar al Govern espanyol la oancel·lacló total i immediata del 100% del deute extern
que encara reclama a Haití, de manera immediata, incondicional i sense cap tipus de contra
prestació, tal i com també li sol·licita la comunitat internacional.
2n.- Instar al Govern espanyol a realitzar una auditoria del deute extern que reclama a Haití
per tal d'aclarir l'origen d'aquest deute, contret per governs dictadors i corruptes, com han
estat els de la família Duvalier i, en cas necessari, prendre les accions pertinents contra les
persones i/o administracions que han originat il·legítimament el deute extern.
3r.- Demanar al Govern espanyol que les ajudes que destini a Haití siguin donacions no
reemborsables i que, en cap cas, aquestes ajudes es facin en forma de crèdits FAD (Fons
d'Ajuda al Desenvolupament), crèdits a l'exportació lligats a la contractació de béns i serveis a
empreses espanyoles amb unes condicions per sota de les del mercat, peró que acaben
perjudicant encara més els països receptors, ja que com tot crèdit va acompanyat
d'interessos, aquest fet contribueix a incrementar encara més el deute extern d'aquest
països.
4t.- Sol·licitar al Govern espanyol que les ajudes que destini a Haití no siguin militaritzades;
és a dir, que s'atorguin només mitjançant les administracions públiques civils i organitzacions i
moviments de la societat civil organitzada.
5è.- Reclamar al Govern espanyol que, en un moment en què ostenta la presidència de torn a
la Unió Europea, insti a la comunitat internacional, ja siguin països o institucions financeres
internacionals on hi tè representació (Fons Monetari Internacional, Banc Mundial, Banc
Interamericà de Desenvolupament) a cancel·lar el 100% del deute que se li reclama a Haití,
de manera immediata, incondicional i sense cap tipus de contra prestació. De la mateixa
manera, que tota l'ajuda internacional sigui en forma de donació no reemborsable, no
condicionada i de manera no militaritzada. Especialment, sol·licitem que s'insti ja al Fons
Monetari Internacional a reconvertir el crèdit de 100 milions de dòlars al que s'ha compromès,
en una donació no reemborsable i no condicionada.
6è.- Traslladar el contingut de la present moció a la Secretaria General de Comercio Exterior
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; a la Dirección General de Financiación
Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda; a la Agenda Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; al Fons
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i a l'Observatori del Deute en la Globalització.

Sotmès a votació fou aprovat amb el següent resultat

Deu (10) vots a favor del PAS-PSM i PP
Una Ò) abstenció del PSOE

Precs i Preguntes
El Sr. Gaspar Sabater digué que el PP es posava a disposició de l'organització dels actes
per recol·lectar diners per Haití per col·laborar amb el que calgués.
Així mateix demana informació respecta de la repoblació dels arbres.

El Sr. Miguel Bernat:
Demana:

El tema de les retxes grogues.
Informe Carol de Benito.
Plan E, s'han pintat retxes grogues a guals que ja no tenen aquesta condició?.
Informe llei de dades.
L'acta es va entregar abans , gracies.
Copia conveni institut.
Pla Mobilitat.
Per què l'aigua de les pluvials que van el torrent van contra corrent?.
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L'agenda local 21, no havia acabat?
Dins un solar encara hi ha enderrocs de les obres del clavegueram, que passarà si
aquestes ja estan acabades?.
El repartir l'ordenança fiscal de aplaçar els pagaments, no es va informar del 2% de
rebaixa del IBI en el cas de avançament.
El ressalt de davant l'ajuntament compleix la normativa?.
El Sr. Vidal respongué:
Al Pla E efectivament està acabat, però al carrer Moragues i d'altres i falta la
intervenció dels arbres que no es del pla E però d'alguna manera si conseqüència.
Del Pla de mobilitat s'estan esperan el resultat de les consultories, el pressupost el

vos faré arribar.
Els Informes procuraré que s'enviïn.
El no haver explicat el 2% del IBI, es una errada que s'intentarà arregla.
Els ressalts no estan acabats falten fer algunes actuacions, el que puc informà es
que s'han tingut reunions en carreteres, ja que hi ha diferencies amb la interpretació
de la llei, i restem pendents, de la seva conformitat o no i de si assumeix, com a
altres pobles les despeses de la il·luminació i neteja de la carretera .

El Sr. Asensio respecta dels arbres digué que el tema estava en marxa, que la
brigada municipal no ho podia assumir tot però alguns carrers si i d'altres contractats.

El Sr. Sabater demanà de tornar a reuní la comissió per parlar del tema.

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

Esporles, 28 de gener de 2010
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 25 DE FEBRER DE 2010

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

Membres que excusen la seva absència.
Sr. Maria Francisca Ripoll Morell

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores del
dia vint-i-cinc de febrer de dos mil deu, es reuneix a la sala habilitada a tal efecte dins les
dependencies municipals, en primera convocatòria, el Ple de la Corporació, sota la presidència
del Batle, Sr. Miguel Ensenyat Riutort, i amb l'assistència dels senyors regidors que es
relacionen a l'encapçalament, amb l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella tractar els
assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretari
la Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- El Sr. President pregunta si qualque membre de la Corporació ha de fer
qualque observació a l'acta de la sessió ordinària de 28 de gener de 2010.

No es presenta cap observació, per la qual cosa les actes es considera aprovada.

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de correspondència, es dóna
compte de la correspondència haguda des de l'últim ple, registre d'entrada del núm. 402/10 al
860/10. 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. 31/10 al 72/10

RATIFICACIÓ DECRETS.- La Secretaria dona lectura als següents decrets de Batlia

DECRET DE BATLIA 47 /2010

"D'acord amb allò establert a la base 18 de les Bases d'Execució del Pressupost
d'aquest Ajuntament per a 2009, en relació a l'art. 186 del R.D.L. 2/04, de 5 de març pel que
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s'aprova el Test Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals i l'art. Primer de la llei 57/03,
de 16 de desembre de mesures de modernització del govern local, que modifica la Llei 7/85,
de 2 d'abril. Reguladora de Bases de Règim Local. Pel present venc a RESOLDRE,

- Aprovar la relació de les següents factures:

Natividad Serra Mas, arquitecte tècnic, factura 09014 per un import de 2.595,70 € dels quals
corresponen 2.570,00 € a honoraris, 385,50 € a IRPF i 411,20 a IVA.

Natividad Serra Mas, arquitecte tècnic, factura 09015 per un import de 828,20 € dels quals
corresponen 820,00 € a honoraris, 123,00 € a IRPF i 131,20 € a IVA.

Natividad Serra Mas, arquitecte tècnic, factura 09017 per un import de 2.595,70 € dels quals
corresponen 2.570,00 € a honoraris, 385,50 € a IRPF i 411,20 € a IVA.

Natividad Serra Mas arquitecte tècnic, factura 09018 per un import de 828,20 € dels quals
corresponen 820,00 € a honoraris, 123,00 € a IRPF i 131,20 a IVA.

Natividad Serra Mas, arquitecte tècnic, factura 09020 per un import de 2.595,70 € dels quals
corresponen 2.570,00 € a honoraris, 385,50 € a IRPF i 411,20 € a IVA.

Natividad Serra Mas, arquitecte tècnic, factura 09021 per un import de 828,20 € dels quals
corresponen 820,00 € a honoraris, 123,00 € a IRPF i 131,20 € a IVA.

Natividad Serra Mas, arquitecte tècnic, factura 09025 per un import de 2.595,70 € dels quals
corresponen 2.570,00 € a honoraris, 385,50 € a IRPF i 411,20 € a IVA.

Natividad Serra Mas, arquitecte tècnic, factura 09026 per un import de 828,20 € dels quals
corresponen 820,00 € a honoraris, 123,00 € a IRPF i 131,20 € a IVA.

Natividad Serra Mas, arquitecte tècnic, factura 10004 per un import de 2.595,70 € dels quals
corresponen 2.570,00 € a honoraris, 385,50 € a IRPF i 411,20 € a IVA.

Natividad Serra Mas, arquitecte tècnic, factura 10003 per un import de 828,20 € dels quals
corresponen 820,00 € a honoraris, 123,00 € a IRPF i 131,20 € a IVA.

Donar compte al Ple, d'acord amb l'art. 42 del R.D. 2568/86, 28 de novembre pel que
s'aprova el ROF.

Sotmès a votació fou aprovat amb el següent resultat

Sis (6) vots a favor del PAS-PSM i PSOE
Quatre (4) abstencions del PP

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 53 /10

Vista la certificació núm. 11 de l'obra "REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA FABRICA DE
CAN FORTUNY I L'ANTIGA FARMÀCIA", obra inclosa dins el Pla D Esporles, presentada per
l'empresa FERROVIAL AGROMAN, S.A., constructora d'obres, pel present venc a resoldre:
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Aprovar la certificació núm. 11 per un import de quaranta-set mil quatre cents
noranta-dos euros amb cinquanta-un cèntims.

Aprovar que una vegada aprovada per la Conselleria de Turisme s'autoritza
el seu pagament.

Ratificar la present resolució en el proper ple.

Sotmès a votació fou aprovat amb el següent resultat

Sis (6) vots a favor del PAS-PSM i PSOE
Quatre (4) abstencions del PP

CATÀLEG PATRIMONI." El sr. Vicenç Vidal Matas dona lectura a la següent

PROPOSTA

Consideracions preliminars;

- El terme municipal d'Esporles per la seva història i per la seva localització en el cor del
paratge natural de la Serra de Tramuntana presenta un patrimoni cultural i natural
incomparable.
Els esporlarins i esporlarines , i les seves administracions tenen la responsabilitat de
conservar el patrimoni natural i cultural del terme municipal per les generacions
futures.

- El fet de no disposar d'un catàleg de patrimoni suposa un elevat risc de pèrdua del
patrimoni històric.

- L'ajuntament està tramitant l'adaptació de les NNSS al PTM i per l'aprovació de
adaptació de NNSS al Pla Territorial de Mallorca implica l'obligació de comptar amb un
catàleg aprovat.
En la voluntat de establir un marc de mínims de protecció mitjançant una aprovació
inicial.

Vist el Catàleg Municipal de Patrimoni redactat per l'arquitecte Sr Angel Garcia de
Jalon i Lastra pel present venc a proposar el ple següent acord:

- Aprovar inicialment el Catàleg de Patrimoni Històric del terme municipal d'Esporles amb les
següents prescripcions:

1. Introduirà en cada volum un índex per facilitar la consulta del catàleg per part dels
ciutadans.

2. Les fotografies seran substituïdes per imatges de l'estat actual al 2010 no
considerant-se vàlides les anteriors a la contrata.

3. L'estat actual, l'estat de 2010, és el pres com a referència per totes les bens inclosos
dins el catàleg..

4. Les fitxes dels elements seran completades incorporant segons el previst al Pla
Territorial de Mallorca:

a. El camp CATEGORÍA: Jaciment arqueològic, arquitectura religiosa, escultura
monumental ,arquitectura militar,arquitectura i enginyeria civil, béns etnològics,
bens d'interès industrial, béns interès paisatgístic i ambiental.

b. El camp ÚS ACTUAL
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c. B camp BIBLIOGRAFIA
d. El camp ESTIL

5. Els CRITERIS D'INTERVENCIÓ seran emplenats a totes les fitxes segons marca el
Pla Territorial concretant elements a preservar, usos permesos, etc.

6. Complirà la norma 46 del Pla territorial de Mallorca referent a la delimitació del nuclis
tradicionals.

7. És modificarà la planimetría per delimitar exactament l'àmbit de protecció dels bens
arqueològics i etnològics. La delimitació inclourà tot element en suficient detall i no
és limitarà a un punt de localització.

8. És delimitarà de forma especifica i exacte la delimitació de l'expedient del BIC
síquia d'en baster.

9. Queden incorporats els següents elements al catàleg:
a. Es considerarà part d'aquest com a volum V el Catàleg de Camins d'Esporles

realitzat per el Consell de Mallorca .Cada camí serà incorporat com una fitxa
individual.

b. Les tafones existents en el terme municipal , mitjançant una fitxa
individualitzada o incloguent-la en la fitxa de la possessió. El nombre de
tafones a incloure no serà inferior al recollits per els inventaris elaborats per el
Consell de Mallorca.

c. Els escuts, considerats com a BICs seran especificades individualment
directrius i considerats de nivell de protecció A.

d. Tots els béns arqueològics declarats BIC seran inclosos.
e. Els elements hidràulics del inventari d'ARCA del municipi queden incorporats,

realitzant-ne fitxa detallada de cada un.

f. Casa de la Vila, amb un nivell C.
g. Pont de la Turbina, amb un nivell C
h. L'antiga fàbrica de cartró.
i. Font d'abaix de Son Tries,
j. Font Major.
k. Camp marjat de l'hort de la rectoria.
I. Cova dels Ermessets

10. La fitxa E-1 22 s'adaptarà a la realitat existent i actualitzarà la fotografies.
11. La fitxa E2-G6 passa a nivell C de protecció poguen-se modificar el volum. Com

criteri intervenció s'ha de conservar la façana eliminant elements impropis.
12. La fitxa de ermita vella ajustarà a l'estat actual.
13. Eliminarà la fitxa El-18 al no existir l'edifici de referència.
14. Fitxa E1-14 i El- 28 queden units per un conjunt de tres elements, dos edificis i

jardins de comuniquen. Incorporar com criteri a mantenir caràcter aïllat i semi aïllat.

Exposar-lo al públic pel termini d'un mes, per que es puguin presentar les al·legacions
oportunes

El Sr. Miguel Bernat agraí que l'equip de govern li hagués tremes l'oportuna informació
respecta del Catàleg. Però volgué fer palesa la seva disconformitat amb les al·legacions que
es presentaven, digué que no era el moment ni la forma, ja que si tenien clar que el Catàleg
no complia amb el pla territorial el que havien de fer era retirar-lo, que feia un any i encara no
sabien el que havien de fer, que lo correcte era preparar be el tema, passar-lo a l'equip
redactor i després portar-lo a ple.

El Sr. Vicenç Vidal digué que no volia discutir del fons, però que era significatiu que en el
2001, i que creia recordar que ell era part de l'equip de govern, ho deixessin sense acabar.
Que l'equip redactor no havia mostrat cap sensibilitat envers el tema.
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El Sr. Batle digué que per responsabilitat ho havien portat al ple per la seva aprovació

Sotmès a votació fou aprovat amb el següent resultat

Sis (6) vots a favor del PAS-PSM i PSOE
Quatre (4) en contra del PP

MEDALLA D'OR.- El Sr. Batle, dóna lectura a la següent

PROPOSTA

Vistos els mèrits esportius obtinguts per la Sra. Ursula Pueyo Marimon, en les distintes
competicions que ha participat.

Vista la transcendència que ha tingut la seva participació al mon de l'esquí, tinent sempre
present el nom d'Esporles a rel del mon.

Es per la qual cosa, que venc a proposar al ple de l'ajuntament que adopti el següent acord:

Iniciar l'expedient per tal de concedir la medalla d'Or de la Vila a la Sra. Ursula Pueyo Marimon,
esportista a la modalitat d'esquí.

Sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat dels assistents.

XARXA DE CIUTATS I POBLES.- El sr. Josep Ferra Terrasa dóna lectura a la següent:

PROPOSTA

Vist que per Decret de Presidència per a sucsanar error en Decret de presidència del 8 de
juliol de 2009.

Antecedents

El passat 8 de juliol de 2009 es va signar el Decret de Presidència per a l'execució de l'acord
de ple de creació de la Xarxa de ciutats i pobles pels drets humans de Mallorca.

S'ha detectat una errada gramatical en el nom de dita xarxa, atès que s'ha de sucsanar l'error
per no incórrer en malentesos o faltes conseqüència de la mateixa.

En conseqüència, aquesta Presidència, en ús de les seves facultats que li són conferides, pel
desenvolupament de l'acord de Ple del Consell de l'I de desembre de 2008.

RESOL
Primer. Sucsanar l'errada del Decret de Presidència per a l'execució de l'acord de ple de
creació de la Xarxa de ciutats i pobles pels drets Humans de Mallorca signat el passat 8 de
juliol.
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Segon. Modificar el text del decret esmentat en els següents termes: on es llegeix "Xarxa de
ciutats i pobles pels drets Humans de Mallorca" -localitzat en el títol del Decret, al vuitè
paràgraf dels antecedents i els dos punts de la resolució- modificar-ho per "Xarxa de ciutats
i pobles de Mallorca per als Drets Humans".

Pel present proposo al ple aprovar la present sucsanaciò.

Sotmesa a votació fou aprovat per unanimitat dels assistents.

DEVOLUCIONS.- El Sr. Pere Trias Aulí, 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.

Ref. Contribuent Padró Import Motiu devolueió

5602/09 Salem Mir Antonia 3TR/09 AIGUA 57,20€ Fuita aigua
574/09 De Villalonga de Cantos Feo. 1TR/09 AIGUA 435,61€ Fuita aigua
2540/09 De Villalonga de Cantos Feo. 2TR/09 AIGUA 93,22€ Fuita aigua
4508/09 De Villalonga de Cantos Feo. 3TR/09 AIGUA 406,76€ Fuita aigua

Sotmesa a votació fou aprovadat per unanimitat dels assistents.

Els Srs. Regidors informen al ple del següent:

El Sr. Pere Trias informa:

Que en el mes de març presentaria un avanç dels pressuposts i un estat de liquidació
d'ingressos.

Pel que feia a l'administració ja s'havia començat a fer feina i que hi havia una part
inclosa al Pla E . Que el personal era la base per que l'aplicació es fes be.

Respecta de la casa que va caurà, l'ajuntament ja ha iniciat l'expedient oportú.

Que la Consellera d'Ordenació del Territori havia visitat Esporles amb el seu equip tècnic,
que s'havien fet suggeriments a l'avanç i esperaven les resolucions al respecta.

El Sr. Antonio Asensio informa:

De la incorporació a la brigada municipal de personal del SOIB, que te funcions
encomanades de picapedrer, parc verd, jardineria etc.
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Que s'havien sembrat els arbres del carrer Llorenç Villalonga, la Pau, i La Bernadeta I en
projecte Miquel Marques, pròximament Filadores.

Que quan arribes el bon temps estava previst un repàs a l'asfalt de distints carrers del
poble.

El Sr. Josep Ferra informa:

Que havia estat un mes estrany degut a les baixes per malalties de personal de
l'ajuntament.

Que s'havia rebut l'agenda de Jornades d'Estudis locals i dels tallers, que s'estava fent
feina per informar a les persones que tinguessin la intenció de presentar comunicacions, que ho
poguessin fer de la manera més adient.

Que ja es començava a fer feina amb les festes de Sant Pere.
Respecta del curs de Català digué, que aquest any l'havien acabat molts del que l'havien

començat, cosa inusual.

Que ja anava informant de les conferencies.

Que s'estava muntant una exposició de foto pres del Govern pel mes d'abril.

Pel que feia als serveis socials, s'estava desenvolupant el projecte de ADISEP, educació
en família, projecte que va sol·licitar la comissió.

Així mateix es preparen els actes del dia de la Dona.

Que s'estava preparant una guia de nous vinguts.

Fins el mes de juny s'intensificarà la campanya de n'Ursula, portada Sportulis, pancartes
etc.

El Sr. Vicenç Vidal informa:

De que amb l'agenda local 21, s'havien contractat dos becaris, per fer enquestes del que
havia passat tot aquest temps.

IMEDEA te previst realitzar tallers i taules redones.

Explicà que el tub que recull la xarxa de sanejament de la Vila, tot iniciar el seu
funcionament, ja estava romput, que hi han de dir ara els tècnics que van informar que era la
solució més adequada?, que ara es una decisió equivocada?.

De la festa per recollir diners per Haití, s'han recollit uns 15.000 euros, que s'han enviat a
bombers sense fronteres.

Ja s'ha rebut la valoració del projecte de 2007 del Fons Mallorquí de Solidaritat.

El Sr. Batle informa:

Paper transcripció acords i resolucions



0450022 I

OVERN DE LES ILLES BALEARS

Que ja s'havia començat la construcció del Centre de Estades Nocturnes.

Pel que feia a l'obra de la farmàcia ben aviat es podria fer la segona visita.

Pel que fa al Centre de Salut es van convocar tots el Baties afectats.

Que l'ajuntament havia llogat un solar el carrer Filadores per tal de poder instal·lar el
PAC mentre es feia l'obra.

PRECS I PREGUNTES." En primer lloc el Sr. Miquel Bernat donà l'enhorabona als dos regidors
d'aquest ajuntament, anomenats recentment Directors Generals. I digué que el PP ja els hi
demanaria algunes coses.

Digué que no volia tornar a demanar les peticions que ja havia fets als distints plens
d'abans, però si deixava constància de que l'únic informe que havia rebut era el de les
dades de caràcter personal.
Respecta de la festa d'Haití, volia fer un comentari, que no era un tema polític i no li
pareixia be que a la subhasta sortís el logo del PAS PSM, que era un detall a esmena. I
pel que feia al vídeo que es projecta dins el pavelló, que el Batle no era la persona
adient per fer de protagonista.
Que pesava en la circular que s'havia d'enviar, respecta de la reducció del 2% de l'IBI.
Temes nous, quan es va asfaltar el carrer Cotoner, no es van fer les carengoles, que
pesarà?.
El mes de març el pressupost quedarà tancat?, s'enviarà?.
A Ca Ses Monges, s'ha fet obra major?.

El Sr. Batle li respongué que es convocaria la comissió d'obres municipal, pel Centre de
Salut i Ca Ses Monges.

També demana que se l'envia-se'n les actes de la Junta de Govern Local.

El Sr. Severiano Quevedo demanà, si aquest catàleg de camins, que s'havia aprovat
amb el catàleg de patrimoni, era el catàleg de camins del Consell Insular. I si el camí de
s'Esgleieta al Muntat hi era.

Si li respongué que si a amb dues preguntes.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-una hores i
vint minuts, el Sr. Batle aixeca la sessió^^fJW *<^hi constar el que s'hi ha tractat, jo la
Secretària en donc fe, i amb el seu ^^^^liu¿)8||gnc la present Acta al lloc i la data
assenyalats a l'encapçalament.

/I
Esporles, 25 de febrer de 2010
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 25 DE MARÇ DE 2010

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

Membres que excusen la seva absència.
Sr. Aina Maria Salom Soler

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores del
dia vint-i-cinc de març de dos mil deu, es reuneix a la sala habilitada a tal efecte dins les
dependencies municipals, en primera convocatòria, el Ple de la Corporació, sota la presidència
del Batle, Sr. Miguel Ensenyat Riutort, i amb l'assistència dels senyors regidors que es
relacionen a l'encapçalament, amb l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella tractar els
assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretari
la Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- El Sr. President pregunta si qualque membre de la Corporació ha de fer
qualque observació a l'acta de la sessió ordinària de 25 de febrer de 2010.

No es presenta cap observació, per la qual cosa les actes es considera aprovada.

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de correspondència, es dóna
compte de la correspondència haguda des de l'últim ple, registre d'entrada del núm. 860/10 al
1222/10. 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. 72/10 al 126/10.

RATIFICACIÓ DECRETS.- La Secretaria dona lectura als següents decrets de Batlia

DECRET DE BATLIA 108/10
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Vist l'Informe del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra del
Pla de Seguretat i Salut pel present RESOLC:

1." Aprovar el Pla de Seguretat i Salut, al que es refereix l'esmentat informe en compliment de
l'art. 7.2 del Reial Decret 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les
obres de construcció, havent-se procedit a revisar el Pla de Seguretat i Salut necessari per a
l'execució de les obres: "Centre esportiu i escoleta infantil" redactat per Construcciones
Gómez-Quintero S.A., empresa contractista, essent promotor l'ajuntament d'Esporles.

Ja que s'ha analitzat la documentació aportada i s'ha comprovat pel Coordinador de
Seguretat i Salut que l'esmentat pla adopta la tecnologia del contractista desenvolupant i
complementant les previsions de l'Estudi de Seguretat i Salut.

El Coordinador en Matèria de Seguretat i Salut designat durant l'execució de l'obra, ha
informat favorablement el Pla de Seguretat i Salut per a la seva aprovació per l'Administració
promotora de les obres, segons disposa l'art. 7.4 del Reial Decret 1627/1997.

2.- Ratificar en el proper ple.

Sotmès a votació fou aprovat amb el següent resultat

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

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 105/10

Vista la certificació núm. 12 de l'obra "REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA FABRICA DE
CAN FORTUNY I L'ANTIGA FARMÀCIA", obra inclosa dins el Pla D Esporles, presentada per
l'empresa FERROVIAL AGROMAN, S.A., constructora d'obres, pel present venc a resoldre:

Aprovar la certificació núm. 12 per un import de seixanta-tres mil nou cents
vint-i-tres euros amb trenta-vuit cèntims.

Aprovar que una vegada aprovada per la Conselleria de Turisme s'autoritza
el seu pagament.

Ratificar la present resolució en el proper ple.

Sotmès a votació fou aprovat amb el següent resultat

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

BAIXES I DEVOLUCIONS.- El Sr. Pere Trias Aulí, dóna lectura a la següent
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PROPOSTA DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

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

proposa la devolució dels imports assenyalats.

Ref. Contribuent Padró Motiu devolució Import
020-05 lT-80-636 Gamundí Colom M. Isabel AIGUA Acord A. Tributària 35,04
020-052T-80-2410 Gamundí Colom M. Isabel AIGUA Acord A. Tributària 34,46
020-053T-80-4199 Gamundí Colom M. Isabel AIGUA Acord A. Tributària 34,36
020-05-06-846 Gamundí Colom M. Isabel TAXES Acord A. Tributària 438,90
4204776 Pavimentaciones Bmé Ramon IBI Acord A. Tributària 135,52
4204774 Pavimentaciones Bmé Ramon IBI Acord A. Tributària 232,18
4204774 Pavimentaciones Bmé Ramon IBI Acord A. Tributària 335,41
020-09-07-77 Alemany Mas David IVTM Duplicitat 134,42
020-08-07-72 Alemany Mas David IVTM Duplicitat 134,42

Sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat dels assistents.

MOCIO PR MESURES DE REOLZAMENT AL SERVEI TURÍSTIC.- La Sra. Dolors Nadal dóna
lectura a la següent;

MOCIÓ MESURES DE RECOLZAMENT AL SERVEI TURÍSTIC

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Vist que el sector turístic espanyol, es un del principals sectors productius de
l'economia nacional, està passant per un dels pitjors moments de la seva història. I en
conseqüència, el sector turístic de les Illes Balears, el qual és el principal sector productiu de
la nostra economia.

Vist que la despesa total dels turistes estrangers i l'arribada d'aquests s'ha vist reduït
respecte a anys anteriors. La destrucció de treball al sector turístic s'agrava i els països
competidors al nostre segment de sol i platja, com per exemple, Turquia, Tunez i el Marroc,
ofereixen uns preus molt més competitius que els nostres.

Vist que el Govern actual ha aprovat la pujada del IVA turístic.
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I ja dins el nostre àmbit local, vist que aviat s'inaugurarà una sala d'activitats ubicada a
l'antiga fàbrica destinada ús turístic (museu tèxtil), i un espai destinat a punt d'informació
turística.

Vist la gran afluència de visitants que rep La Granja, i que per tant passen molts de
turistes pel nostre poble, endemés de esser punt de partida a la Serra de Tramuntana.

Per tot lo exposat, el grup municipal del Partit Popular, a I' Ajuntament d' Esporles
proposem al Ple que adopti el següent:

ACORD

Dins l'àmbit del estat:

1." Instar al Govern, que consideri com una prioritat al sector turístic, i que desenvolupi
mesures de caràcter transversal per millorar la competitivitat del nostre sector turístic.

2." Instar al Govern central, a aplicar el tipus d'IVA reduït (4%), d'acords amb la normativa
comunitària, als serveis d'hostaleria, restaurants i transport aproximat al tractament fiscal dels
principals competidors europeus.

3.-Instar al Govern central, a rectificar la pujada d'impostos davant l'actual situació de crisis

Dins l'àmbit local:

1." Que l'ajuntament es comprometi amb la promoció turística del nostre municipi.

2.-Que l'Ajuntament d'Esporles realitzi un estudi actualitzat sobre el potencial turístic del
nostre poble, com a mesura per a la dinamització económica del municipi, amb un plaç de
temps no superior a 3 mesos. En ell hauria d'haver reflectit el nostre patrimoni cultural (per
exemple elements del catàleg de patrimoni, rutes per les nostres fonts, etc) i sobretot un
element que es pugui destacar per damunt elements, es a dir, que aquest sigui un element
diferenciador damunt la resta de municipis del nostre voltant. També hauria de reflexa
solucions el aparcaments del autocars per facilitar l'aturada del mateixos.

3.- Que l'ajuntament destini recursos econòmics del seu pressupost pel posar en marxa el
distints projectes dins l'àmbit turístic.

El Sr. Vicenç Vidal digué que el seu grup compartia l'esperit de la moció, peró que l'IVA no
només al sector turístic si no per a tots els sectors productius i volgué introduir les següents
esmenes a la moció:

Dins l'àmbit Estatal

2.- substituir el punt 2 per "Harmonitzar el tipus d'IVA amb els sectors productius dels països del
nostre entorn".

Àmbit Local

2." Que l'ajuntament d'Esporles realitzi un... peró que el termini d'aquest estudi sigui el setembre
de 2010, ja que per abans pareix que no hi temps.
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El Sr. Batle digué que compartia el sentit de la Moció, que era la proposta del projecte
Pas al Camí, que el PP hi votà en contra.

El Sr. Miguel Bernat volgué matisar que amb dos projectes, no eren el mateix i que el del
Pas al Camí tenia com a base la llengua í que per aquest motiu no hi estigueren d'acord.

Tot seguit es demanà de sotmetre a votació la Moció separadament, els punts que hi
havia acord, dels que no n'hi havia.

Sotmesa a votació

Una part de la Moció

Dins l'àmbit estatal

1,3 rectificat.

Dins l'àmbit Local

1, 2 rectificat i 3

fou aprovada per unanimitat dels assistents.

Sotmès a votació

El punt 2 de la Moció dins l'àmbit Estatal sense rectificar, obte el següent resultat

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

Sotmesa novament a votació obté el següent resultat
Cinc (5) vots a favor del PP
Cinc (5) vots en contra del PAS-PSM

No fou aprovat amb el vot de qualitat del Sr. Batle

INFORMACIÓ REGIDORS.-
El Sr. Vidal, informà:

De la xerrada que varen fer els bombers sense fronteres, referent a la destinació dels
diners que es van recollir per Haití.
També es donen a conèixer les conclusions de l'assessoria AECI, el voltant de
l'agermanament amb el municipi de Sant Ramon ( Nicaragua).
Informació damunt la nova fira d'oportunitats.
Respecta del projecte Esporles Identitat.
De la modificació dels horaris del parc verd.
De les xerrades que es fan a l'IMEDEA Esporles segle 21.
Que havia arribat l'informe de transports respecta de l'aturada del bus a la rotonda de
s'Esgleieta, que faltava el de carreteres. El Sr. Miguel Bernat demanà que si li podien
passar una copia.

El Sr. Josep Ferra, informà:
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De la campanya de suport a Sra. Úrsula Pueyo, de les samarretes i segells donats per
la conselleria, de les activitats portades a terme i que per dimarts restava pendent la
rebuda.
Que s'estava muntant el fòrum de joventut.
Que per després de Pasqua es convocarien les comissions de Centre de Dia i
Joventut.
Pel que feia a la cultura en xarxa s'oferia un llistat d'activitats, entre d'altres:
Concert escola cantorum
Llibre Forteza.
Ruta Serra de tramuntana.
Que les Jornades d'Estudis Locals estaven en marxa.

Que havien començat a fer feina per les festes de sant Pere.
De les activitats de sant Jordi.
Reunió d'arts plàstiques Esporles i la Conselleria de Cultura. Quin us de l'espai cultural
de sa Fabrica.
PlVE projectes europeus.

El Sr. Antonio Asensio, informa:

De la incorporació de dos nous vehicles a la brigada municipal.

El Sr. Pere Trias digué:
- Que la comissió d'Urbanisme del Consell de Mallorca havia tractat les Només
Subsidiàries d'Esporles.
Respecta del pressupost per a l'any 2010, creia que dins les pròximes setmanes, els
podria tenir un avanç.

PRECS I PREGUNTES.-

La Sra. Dolors Nadal, demanà per que les reunions de la campanya d' Ursula tingueren una vida
tan efímera, es reuniren una vegada i no més. Que havia passat?.
El Sr. Severiano Quevedo, sol·licità informació respecta de l'obra de rehabilitació i millora de Ses
Rotgetes. Quina actuació es volia fer?
El Sr. Gaspar Sabater demanà:

Que havia passat amb la comissió d'arbres que no s'havia tornat a reunir i aquests ja
havien florit.
Que els carrers dels Balladors i voltants, hi havia força escrementes de gossos etc.
Demanà quants expedients d'infraccions s'havien tramitat?.
Així mateix demanà aclariment damunt les casetes noves de fems instal·lades al
Verger.

El Sr. Miguel Bernat, demanà:

Digué que repetia totes les peticions que havia fet a anteriors plens, esperant que
qualque dia se li contestessin.
Respecta de l'escrit que havia passat pel registre d'entrada al voltant de la llicencia de
la fabrica, que demanava se li contestes.
S'ha mirat el tema de les carangoles del carrer Cotoner?.
El descompta de l'IBI, s'ha notificat?.
A quina fase esta la reforma del Patronat, el tema de les entitats. Etc.?.
Demanà que se li fes arribar una memòria de Protecció Civil.
Es cert que per ocupar plaça en un futur al Centre d'Estades nocturnes, ja s'han
d'apuntar na l'ajuntament?.
Pel que fa el Pla E, el tema dels comptadors , ja s'ha adjudicat?.
Per quan el tancament de la comptabilitat del 2009?.
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El Sr. Vicenç Vidal respon:
Respecta de les casetes del Verger, que era una sol·licitud de la associació de veïns, per

tal de millorar el tema de residus, que se n'havien col·locats un parell a distints punts.
Així mateix explicà la contractació del Pla E. Digué que ja s'havien iniciat els expedients

de contractació, negociat sense publicitat, per decret de batlia, degut a la quantitat dels
mateixos. Que s'havien convidat distintes empreses.

El Sr. Josep Ferra contestà:
Que pel que feia el tema de la Sra. Ursula Pueyo que no s'havien fet més reunions, ja

que a la primera es va fer un full de ruta de les activitats que s'havien de fer, la qual s'havia
intentat seguir, per aconseguir que Ursula no només es conegués a nivell d'Esporles si no a
nivell Balear.

Respecta del Patronat de Cultura i d'Esports, que encara no s'havien reunit pel tema de
l'estructura del Patronat, peró si s'havien fet reunions pel tema del barem de les subvencions, i
s'havia fet un full de criteris i un sistema de baramatge, que hi havia problemes en distintes
entitats i s'havia encomanat al coordinador esportiu que obris un diàleg entre les distintes
entitats i una vegada obtinguda aquesta informació exposar-la a la propera comissió.

El Sr. Antonio Asensio contestà:
Que miraria el tema de Ses Rotgetes.
Que efectivament es reuniria la comissió d'arbres per les properes actuacions al carrers

de M. Marques, Pau etc.
Respecta dels arbres del carrer Cotoner, com tenen una bona base mirarem de fer-los

nets, peró no se'ls fera la carangola.

El Sr, Batle respongué:
Respecta de la rehabilitació integral de barris, que la realització del clavegueram a Ses

Rotgetes era necessari actualment, que no es va demanar l'exoneració quan així ho preveia el
pla territorial, després no es va poder fer per que havia que esperar,l'adaptació de les Normes
subsidiàries del municipi a l'esmenta't pla i actualment l'única solució per legalitzar Ses Rotgetes
passa per fer el clavegueram.

Que s'havia intentat aquesta subvenció de barris, i per aquest motiu, es van haver de
contemplar altres actuacions com l'enllumenat etc., peró esperaven que els donessin el 90% i
com sols els havien concedit el 60%,es van reunir amb els veïns per explicar el tema i decidir.
Que l'ajuntament no tenia cap solució presa que esperaven que les associacions de veïns
afectades decidissin i després l'ajuntament prendre una decisió. I volgué deixar clar que el tub
l'havia demanat el grup PP i que actualment estava negociant l'ajuntament amb EMAYA.

El Sr. Severiano Quevedo digué que per Ses Rotgetes no hi havia subvencions, que en
el nucli del poble no s'havien aplicat contribucions per les ultimes actuacions de clavegueram i
aigua potable, que d'alguna manera Ses Rotgetes demanava com a mínim el mateix tractament.
Que si EMAYA es beneficiava de les aigües d'Esporles era lògic, que retornes una part a
Esporles i d'aquesta a Ses Rotgetes.

El Sr. Miguel Bernat digué que s'havia presentat un projecte equivocat, que s'havia de
demanar només clavegueram. Que si no podia ser per la Conselleria d'habitatge, per un POS o
el Pla E, peró que era necessari arreglar aquest tema de Ses Rotgetes.

Que els darrers projectes que es presentaren del pla E, ja es va dir que eren una
equivocació, que hi havia temes més urgents.
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Que si el projecte que es presenta no pareix l'oportú als veïns, el lògic es que hi hagi
consens.

El Sr. Pere Trias volgué aclarir que els arguments que feia servir el PP, no ajudaven en
res a aclarir les coses, que per fer el clavegueram del poble,el primer cop, si que els veïns del
nucli del Poble van pagar contribucions especials, cosa que no es podia dir de Ses Rotgetes que
no n'havien pagat mai per aquest concepte. Que si els veïns del nucli pagaven un cànon de
manteniment de clavegueram era lògic que aquesta quantitat revertís en favor dels que el
pagaven i no eren precisament els veïns de Ses Rotgetes, allà encara s'havia de fer el
clavegueram. Que no podia ser que els responsables politics des informessin els veïns
d'aquesta manera. Que si els veïns no hi estaven d'acord no es podia arreglar. I es preguntà per
que el PP no va demanar l'exoneració quan era el moment?.

El Sr. Batle digué que el clavegueram de Ses Rotgetes s'hauria de fer, si no era amb
aquesta subvenció amb un altra, per que eren unes obres necessàries, però el que entenia no
podria ser, era que es subvenciones el 100%.

Que a la resta del poble d'Esporles, per fer el clavegueram s'havia fet pagar la part que li
corresponia de contribucions especials. Que no es podia fer política oportunista.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-dues hores
i deu minuts, el Sr. Batle aixeca la sessió, i per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la
Secretària en donc fe, i amb el seu Vist-i-plau estenc la present Acta al lloc i la data
assenyalats a l'encapçalament.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 22 D'ABRIL DE 2010

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

Membres que excusen la seva absència.
Sr. Aina Maria Salom Soler
Sr. Miquel Bernat Bosch

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores i
trenta minuts del dia vint-i-dos d'abril de dos mil deu, es reuneix a la sala habilitada a tal efecte
dins les dependencies municipals, en primera convocatòria, el Ple de la Corporació, sota la
presidència del Batle, Sr. Miguel Ensenyat Riutort, i amb l'assistència dels senyors regidors que
es relacionen a l'encapçalament, amb l'objecte de celebrar sessió extraordinària i en ella tractar
els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a
Secretari la Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

MODIFICACIÓ CONTRACTE pBRA "REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA FABRICA DE CAN
FORTUNY I L'ANTIGA FARMÀCIA".- El Sr. Batle Miquel Ensenyat Riutort, dóna lectura a la
següent:

^

PROPOSTA

Vista la proposta tècnica motivada presentada pel director facultatiu de l'obra
REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA FABRICA DE CAN FORTUNY , d'acord amb l'art. 217 de la
llei 30/2007, de 30 d'octubre de contractes del sector públic pel present venc a proposar el
ple el següent acord:

1.-Aprovar autoritzar el director facultatiu de l'obra Sr. Bartolomé Pons Iradiel per iniciar el
corresponent expedient i redacció de les modificacions del projecte.

2.- Aprovar la proposta tècnica motivada efectuada pel mateix director de l'obra .

3.- Aprovar donar audiència al contractista, " FERROVIAL AGROMAN S.A."

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

- Cinc (5) vots a favor del PAS-PSM
- Quatre (4) abstencions del PP.

El Sr. Severiano Quevedo, volgué fer constar que quan es va convocar el plenari
l'expedient no era complert.
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Així mateix demanà que el sobrant de diners a que havia fet referència el Sr. Batle , de
on sortien.

El Sr. Batle explicà que del total del projecte "Esporles un Destí Turístic", que hi havia
una part que aportava l'ajuntament, en part del fons europeu etc. i un altre la Conselleria de
Turisme i com sumant les activitats, contracte d'obres i demés despeses, encara hi havia un
sobrant, d'uns 200.000 euros per arribar al total del projecte, que eren 4.000.000 milions
d'euros, era part que es pensava utilitzar per fer el modificat.

El Sr. Severiano Quevedo demanà a la Secretaria pel certificat d'existència de crèdit. La
secretaria respongué que efectivament, per part de la Conselleria de Turisme s'afirma que
resta un sobrant i de les previsions inicials de l'ajuntament, també existeix un sobrant, per
tant, es pot dir que hi ha existència de crèdit.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint hores i
quaranta-cinc minuts, el Sr. Batle aixeca la sessió, i per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo
la Secretària en donc fe, i amb el seu Vist-i-plau estenc la present Acta al lloc i la data
assenyalats a l'encapçalament.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 29 D'ABRIL DE 2010

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

Membres que excusen la seva absència.
Sr. Aina Maria Salom Soler
Sr. Antonio Asensio Campoy

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores del
dia vint-i-nou d'abril de dos mil deu, es reuneix a la sala habilitada a tal efecte dins les
dependencies municipals, en primera convocatòria, el Ple de la Corporació, sota la presidència
del Batle, Sr. Miguel Ensenyat Riutort, i amb l'assistència dels senyors regidors que es
relacionen a l'encapçalament, amb l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella tractar els
assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretari
la Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- El Sr. President pregunta si qualque membre de la Corporació ha de fer
qualque observació a l'acta de la sessió ordinària de 25 de març de 2010.

No es presenta cap observació, per la qual cosa les actes es considera aprovada.

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de correspondència, es dóna
compte de la correspondència haguda des de l'últim ple, registre d'entrada del núm. 1222/10 al
1743/10. 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. 126/10 al 163/10.

RATIFICACIÓ DECRETS.- La Secretaria dona lectura als següents decrets de Batlia

DECRET DE BATLIA 152/2010
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Vist que de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia, ha arribat una còpia del Conveni de
col·laboració entre la Conselleria i l'Ajuntament d'Esporles sobre les condicions i procediments
que han de regir la connexió al sistema d'informació recíproca entre els diversos cossos de
policia local de les Illes Balears, mitjançant el sistema informàtic d'intercomunicació dels cossos
de policies locals del Govern de les Illes Balears (SIP)

HE RESOLT

Signar aquest conveni i fer l'envio a la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia, perquè ens
tornin còpia signada i portar al ple per la seva ratificació.

Sotmès a votació el decret fou aprovat per unanimitat dels assistents.

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 134/10

Vista la certificació núm. 13 de l'obra "REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA FABRICA DE
CAN FORTUNY I L'ANTIGA FARMÀCIA", obra inclosa dins el Pla D Esporles, presentada per
l'empresa FERROVIAL AGROMAN, S.A., constructora d'obres, pel present venc a resoldre:

Aprovar la certificació núm. 13 per un import de setanta-tres mil sis cents
quinze euros amb cinquanta-quatre cèntims.

Aprovar que una vegada aprovada per la Conselleria de Turisme s'autoritza
el seu pagament.

Ratificar la present resolució en el proper ple.

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

- Quatre (4) vots a favor del PAS-PSM
- Cinc (5) abstencions del PP

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 162/10

Vista la certificació núm. 1 de l'obra "CENTRE ESPORTIU I AMPLIACIÓ DE
L'ESCOLETA MUNICIPAL", obra inclosa dins el POS PLURIANUAL 2009-2014, presentada
per l'empresa CONSTRUCCIONES GOMEZ QUINTERO S.A., constructora d'obres, pel
present venc a resoldre:

Aprovar la certificació núm. 1 per un import de (54.766,51 €) cinquanta-quatre
mil set-cents seixanta-sis euros amb cinquanta-un cèntims.

Ratificar la present resolució en el proper ple.

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb el següent resultat:
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Quatre (4) vots a favor del PAS-PSM
Cinc (5) abstencions del PP

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 163/10

Vista la certificació núm. 2 de l'obra "CENTRE ESPORTIU I AMPLIACIÓ DE
L'ESCOLETA MUNICIPAL", obra inclosa dins el POS PLURIANUAL 2009-2014,
presentada per l'empresa CONSTRUCCIONES GOMEZ QUINTERO S.A., constructora
d'obres, pel present venc a resoldre:

- Aprovar la certificació núm. 2 per un import de (113.089,36 €) cent tretze mil vuitanta-nou
euros amb trenta-sis cèntims.

- Ratificar la present resolució en el proper ple.

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

- Quatre (4) vots a favor del PAS-PSM
- Cinc (5) abstencions del PP

MODIFICACIO ORDENANÇA D'ESCOLA DE MUSICA I DANSA.- El sr. Pere Trias Aulí dóna
lectura a la següent

PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PUBLIC
PELS SERVEIS DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA I DANSA I ALTRES ACTIVITATS

FORMATIVES

1.- En compliment de alló disposat a l'art 15 al 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que
s'aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Local, i vists els informes
tècnics-económics a que es refereix l'art. 25 del mateix, s'acorda, en caràcter provisional,
l'aplicació del preu públic pels serveis de l'escola municipal de musica i dansa i altres
activitats formatives i l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la mateixa.

2.- De conformitat amb alló disposat a l'esmentat art. 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
març, el present acord provisional, s'exposarà el públic pel termini de trenta dies, a 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.

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PELS SERVEIS DE L'ESCOLA
MUNICIPAL DE MUSICA I DANSA I ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES
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Article 1 r.- Fonament I naturalesa.

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

Article 2n.- Fet imposable.

Constitueix el fet imposable preu públic l'aprofitament especial dels serveis educatius
que s'especifiquen els annexes.

Obligats al pagament:

Estan obligats al pagament preu públic regulat per aquesta Ordenança les persones que
es beneficiïn dels serveis als quals fan referència els annexes, i neix des que s'inicia la prestació
del servei.

Article 3r.- Subjectes passius.

1.- Són subjectes passius d'acord amb l'art. 43 del RDL 2/2004, de 5 de març, en
concepte de contribuents, les persones que gaudeixin, utilitzin i aprofitin especialment els serveis
prevists en aquesta ordenança.

Article 4r.- Quantia

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

Article 5è.- Normes de Gestió

1.- L'exacció es considerará devengada simultàniament a la prestació del servei i, la seva
liquidació i recaptació es durà a terme per mensualitats vençudes a les oficines municipals en
base a les dades que es rebin de l'esmentada Escola Municipal de Música i Dansa i demes
centres d'activitats formatives.

2." El pagament s'efectuarà per mensualitats vençudes, a les oficines municipals, dins del
mes següent. Així mateix es podrà fer ús de la domiciliació bancària dels pagaments.

3." Els preus prevists en aquesta ordenança, s'aniran augmentant per curs escolar de
manera automàtica, d'acord amb el % d'increment del salari mínim interprofessional (s.m.i.)
mensual fixat en els pressuposts generals de l'Estat per a cada any.

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

a) Les baixes causaran efecte per trimestre.
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b) Els alumnes que causin baixa durant el primer trimestre, de ri d'octubre al 31
de desembre, la baixa causarà efecte a partir del mes de gener.

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

d) Els alumnes que causin baixa durant el tercer trimestre, de l'I d'abril al 30 de
juny, hauran de pagar el trimestre complet.

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

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

6. - En cap cas s'admetrà la formalització de la matrícula d'un alumne/a amb imports
pendents de pagament, per qualsevol concepte, de cursos acadèmics anteriors.

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

Article 6è.- Exempcíons.

1. - A instància de part i en tot cas, previ informe tècnic favorable dels serveis socials
municipals, la Comissió Executiva del Patronat d'Escoles pot atorgar l'exempció de tot o part del
pagament, quan les circumstàncies socio-económiques del sol·licitant manifestin una situació no
adequada a les normes o a l'ús que marquin en cada moment un nivell mínim de subsistència. A
nivell orientatiu, per atorgar l'exempció, es podrà atendre als criteris fixats a l'ordenança
reguladora del preu públic pel servei d'escola infantil. Aquesta exempció just serà aplicable als
membres d'unitats familiars residents a Esporles

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

Article 7è.- Bonificacions.

A instància de part es faran les següents bonificacions;

a) Unitat familiar amb 2 membres matriculats, descompte d'un 10% de la quota mensual de cada
alumne.
b) Unitat familiar amb 3 o mès membres matriculats o per família nombrosa, descompte d'un
15% de la quota mensual de cada alumne.
d) Aquestes bonificacions no seran acumulables i just seran aplicables als membres d'unitats
familiars residents a Esporles.

DISPOSICIÓ FINAL." La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, estant en vigor
fins a la seva modificació o derogació expressa.
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2." De conformitat amb allò disposat a l'esmentat art. 17 del esmentat RDL 2/2004, de
5 de març, el present acord provisional, s'exposarà el públic pel termini de trenta dies, a fi
que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes. En cas de que no es presentin reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament
aprovat i s'exposarà en el BOIB el text integra de l'ordenança.

ANNEX I TARIFES CURSOS ESCOLA DE MÚSICA i DANSA
- Coral 25 €/mes
- Dansa 35 €/mes
- Llenguatge musical 28 €/mes
- Llenguatge musical adults 22 €/mes
- Instrument (45 minuts setmana)

infants 50 €/mes
estudiants menors de 25 anys 50 €/mes
la resta 63 €/mes

- Música (4, 5 i 6 anys) 25 €/mes
- Harmonia 63 €/mes
- Informàtica musical 63 €/mes
- Orquestra de percussió 25 €/mes
- Altres especialitats nivell elemental. 30 €/mes
- Altres especialitats nivell mitjà 50 €/mes
- Altres especialitat nivell superior.... 60 €/mes
- Altres iniciacions 40 €/mes
- Tècnica vocal classe individual

infants 50 €/mes
estudiants menors de 25 anys 50 €/mes
la resta 63 €//mes

- Tècnica vocal classe col·lectiva 35 €/mes
-1 r i 2n curs Grau Elemental 75 €/mes
- 3t i 4t curs Grau Elemental 95 €/mes

Música tradicional (individual)
I infants 50 €/mes

estudiants menors de 25 anys 50 €/mes
la resta 60 €//mes

Música tradicional (col·lectiva) 30€/mes
- Batucada 25 €/mes
- Ball de bot 25 €/mes

Aula de música moderna 85 €/mes
Matrícula 30 euros

- Nous alumnes 40 euros
- Curs d'estiu (alumnes matriculats durant el curs) 100 euros
- Curs d'estiu (alumnes no matriculats durant el curs) 100 euros + matrícula
- Cessió d'un instrument musical 90 euros a mode de fiança.

Les classes d'instruments seran de 45 minuts individuals
Els alumnes d'iniciació faran les classes d'instrument de 30 minuts o 45minuts 2 alumnes
Els alumnes d'ensenyament reglat i de grau mitjà faran les classes d'instrument d'una hora.

Les classes col·lectives comptaran amb un mínim de cinc (5) alumnes.
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ANNEX II TARIFES PER ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES
Les Tarifes s'estableixen considerant el nombre mínim de participants a cada grup

Núm. mínim de N. Hores Quota
participants Setmana Mensual

5 1 35.00 euros

10 1 18.00 euros

15 1 12.00 euros

Matrícula 35,00 euros

Per cada hora setmanal o fracció superior a 1 hora/setmana es cobrarà la part proporcional
corresponent.
Aquestes tarifes no inclouen les despeses que es puguin ocasionar per utilització de material o
instal·lacions que, en el seu cas, s'establiran en la corresponent.
El Sr. Miguel bernat digué que el seu grup no hi estaven d'acord, que una puja d'aquest import
no es podia fer així, que s'havia d'anar pujant progresivament.

Aquest punt queda damunt la taula.

MODIFICACIÓ ORDENANÇA ESCOLETA MUNICIPAL- El Sr. Pere Trias Aulí dóna lectura a

la següent

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

Article 1r.- Concepte
De conformitat amb alló previst a l'art. 127 en relació amb l'art. 41), amb dos del RDL

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

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

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

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

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

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

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

Per a calcular el percentatge de la quota general a aplicar, s'agafarà com a
referència la declaració de renda de l'any anterior al inici del curs i el salari mínim
corresponent a l'any del inici del curs.
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En el moment de formalitzar la matricula es presentarà un certificat de l'Agència
Tributaria de la/les declaracions de la renda de la unitat familiar. Aquelles famílies que no
justifiquin els ingressos corresponents a l'exercici econòmic que serveix de criteri per
l'aplicació dels preus se'ls podrà aplicar la quota màxima.

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

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

b) Servei de guarderia:
- De 8 a 9 hores durant tot el mes: 21,00 euros
- De 15.30 a 16.30 hores durant tot el mes: 21,00 euros
-1 hora diària: 3,00 euros/hora (fins un màxim de 21,00 euros/hora diària/mes)

c) Servei de menjador.
- Tiquet per un dinar: 6,00 euros.
- Tiquet mensual: 110,00 euros. En els casos que un usuari que disposi del servei mensual
de menjador, deixi d'assistir a l'escoleta, a partir del 3r dia se li descomptaran 2,50 € per dia.

Els nadons tenen una bonificació del 25% en el menjador en tant els seus menús
siguin adaptats.

Els preus dels serveis de guarderia i de menjador s'aniran augmentant per curs escolar,
de manera automàtica d'acord amb l'I.P.C. de l'any anterior.

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

la matriculació ès posterior a l'inici del curs l'obligació de pagament neix a partir de la data de
la matriculació.

Article 5è.- Normes de Gestió
1." L'exacció es considerarà devengada simultàniament a la prestació del serveis i la

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

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

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

Article 6è.- Exempcions.
A instància de part i en tot cas previ informe tècnic favorable dels serveis socials

municipals, la Comissio Executiva del Patronat pot atorgar l'exempció de tot o part del
pagament, quan les circumstàncies socioeconómiqes del sol·licitant manifestin una situació
no adequada a les normes o l'us que marquin en cada moment un nivell mínim de
subsistència, atenent els següents criteris:
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Renda mensual per càpita Percentatge
de la

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

75 %

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

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

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

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

2." De conformitat amb allò disposat a l'esmentat art. 17 del esmentat RDL 2/2004, de
5 de març, el present acord provisional, s'exposarà el públic pel termini de trenta dies, a fi
que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes. En cas de que no es presentin reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament
aprovat i s'exposarà en el BOIB el text integra de l'ordenança.

Sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat dels assistents.

BAIXES I DEVOLUCIONS." El Sr. Pere Trias Auli dóna lectura a la següent

PROPOSTA

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
0974000232 Bosch Salas José Centre dia Baixa 25"11"09 374,51

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.
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CONVENI PROJECTE S'ESGLEIETA.- El Sr. Batle, Miquel Ensenyat Riutort, dóna lectura a
la següent

PROPOSTA

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I
L'AJUNTAMENT DE ESPORLES PER A DUR A TERME EL PROJECTE DE
PAVIMANTACIÒ I ORDENACIÓ DE LA PLAÇA DE S'ESGLEIETA, AL TERME MUNICIPAL
D'ESPORLES

Reunits, d'una part, l'Honorable Senyor Joan Font , Conseller executiu del Departament de
Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Mallorca, amb CIF S-0711002-F i domicili al carrer
General Riera, 113 de Palma, amb habilitació expressa de l'Honorable Senyora Presidenta
del Consell Insular de Mallorca en virtut de Decret d'habilitació de data de , i assistida
per la cap de servei de Secretaria Tècnica, la Senyora Margalida Sbert Cassasayas, en virtut
de la delegació de competències pel decret de dia 12 de juliol de 2007 (BIOB número 112, de
21 de juliol de 2007).

I de l'altra, el Sr. Miguel Ensenyat Riutort, Batle de l'Ajuntament d'Esporles, amb CIF P-
0702000A i amb domicili a plaça d'Espanya, 1, 07190 Esporles, actuant en nom i
representació d'aquest ajuntament i assistit per la secretària de l'Ajuntament, la Sra.
Maria Dolores Sureda Trujillo.

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar per aquest acte, i

DIUEN

El Consell Insular de Mallorca tè les competències en matèria de Patrimoni Històric, en virtut
de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en
matèria de Patrimoni Històric, de promoció socioculturel, d'animació socioculturel, de dipòsit
legal de llibres i d'esports. Entre les competències de Patrimoni Històric s'inclouen les de
fomentar i estimular la realització d'activitats encaminades a l'estudi, conservació, restauració
i ús d'aquest patrimoni.

L'article 2 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears,
regula la col·laboració entre les administracions públiques en defensa del patrimoni històric.

L'Ajuntament d'Esporles valora la plaça de s'Esgleieta un referent històric i sentimental de la
població. Interessat en què pugui prosseguir el seu ús cívic, respectant els seus valors
històrics.

Per tot això, les persones a dalt referides, en nom de les entitats que representen.
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CONVENEN

PRIMER

El bé patrimonial objecte de l'actuació és la plaça de s'Esgleieta en el municipi d'Esporles,
concretament la pavimentació i ordenació de la plaça.

SEGON

L'Ajuntament d'Esporles, es compromet a:

a) Dur a terme la tramitació administrativa adient, fins i tot davant altres
administracions si fos el cas i justificar-ne la seva concessió amb caràcter previ a
l'inici de les obres.

b) Sol·licitar, si és necessària, l'autorització de la propietat.
c) Aportar els mitjans personals i materials que, en el seu cas, siguin necessaris

aportar i/o implementar i traslladar-los fins a l'indret, així com, posteriorment, la
retirada d'escombreries.

d) Aportar els mitjans auxiliars i/o lloguer de maquinària, sense perjudici que la
brigada d'obra pugui aportar el del seu propi equipament, si està disponible.

e) Responsabilitzar-se de qualsevol altra actuació que a l'efecte sigui necessària
perqué la Brigada d'Obres del Departament de Cultura i Patrimoni pugui dur a
terme el seu treball.

f) Fer constar que l'activitat està subvencionada o patrocinada pel Consell Insular de
Mallorca. Per aquest efecte i per a qualsevol ús publicitari la retolació es farà en
llengua catalana.

TERCER

El Consell Insular de Mallorca, a través de la Brigada d'Obres per a la conservació de béns
culturals adscrita a la Direcció Insular de Patrimoni Històric i sota la direcció dels tècnics de la
direcció insular, duran a terme la intervenció arqueológica prèvia i el projecte de construcció del
paviment i ordenació de la plaça de s'Esgleieta.

QUART

El fet d'alterar les condicions determinades en el conveni podrà comportar una modificació de
l'acord de concessió de la subvenció.

CINQUÈ

Aquest conveni serà vigent fins al 31 de desembre de 2010.

Així ho acorden les parts, firmen per duplicat i a un sol efecte el present conveni de
col·laboració.

Palma, de 2010
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El Conseller executiu El batlle de l'Ajuntament d'Esporles Departament
de Cultura i Patrimoni

Sr. Miquel Ensenyat Riutort

La cap de Servei de Secretaria Tècnica La secretària de l'Ajuntament
(delegació de competències pel decret de dia 12/07/07,
BOIB núm. 112, de 21/07/07)

Margalida Sbert Casasayas Maria Dolores Sureda Trujillo

El Sr. Miguel Bernat digué que hi estaven d'acord, però que volia constatar que hi havia
partida pressupostaria per fer front a la despesa.

El Sr. Batle li respongué que s'incorporaria uns 15.000 euros de la part corresponent del
crèdit sol·licitat per fer front aquest tipus d'obres.

El Sr. Miguel Bernat fa constar que no es gastaria més de 15.000 euros d'aquesta
partida.

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

MOCIO PP.- La Sra. Dolors Nadal proposa el ple tractar per urgència una moció el voltant del
pagament de les subvencions a diferents entitats esportives.

Es sotmet a votació la urgència de la moció i es aprovada per unanimitat dels assistents.

MOCIO ABONAMENT SUBVENCIONS 2009 A LES ENTITATS ESPORTIVES

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Vist que el passat Patronat Municipal de Cultura, Esports i temps Lliure es va acordar el
lliurament de subvencions a les diferents entitats esportives del municipi per a l'exercici 2009.

I vist també, que a dia d'avui aquestes entitats encara no disposen de la totalitat
d'aquestes subvencions.
Per tot lo exposat, el grup municipal del Partit Popular, a l'Ajuntament d'Esporles proposem al
Ple que adopti el següent

ACORD

1r.- Instar al batle a dur a terme les liquidacions pendents de les subvencions per a l'exercici
2009 a les entitats esportives.
2n.- Instar al batle a agilitzar el màxim possible totes les gestions pertinents per a la dotació de
subvencions de l'exercici 2010

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

PRECS I PREGUNTES.-
El Sr. Gaspar Sabater, demanà com estava el tema de les infraccions a la normativa

canina.
Així mateix digué que el camió del fems pujava al Verger molt aviat, que si se'l podia avisar de
que circules a una velocitat més moderada.

Respecta del Passeig,volia deixar constància del deterioro amb el seu manteniment.

El Sr. Batle digué que havia entregat la Memòria de Protecció Civil.
El Sr. Miguel Bernat, volgué fer pales que esperava la contesta de les preguntes que

havia fet als plenaris anteriors i tornava a insistí i en particular: informe llicencia Pla D i Carol de
Benito.

Així mateix demanà com era que no s'havia comunicat el descompte del 2% de l'IBI.
Que passa amb les obres del carrer de sa Creu?.

El Sr. Severiano Quevedo Mora, digué que tenia constància de que el Camí
d'Establiments a Ses Rotgetes i Parc Bit a l'altura de la finca de Son Mayol, el propietari el tenia
tancat en pany. Demanava que es dirigís un escrit tant a l'ajuntament de Palma i a la delegació
del Govern, demanant a amb dos organismes, en el sentit de que facin complir la llei i
obliguessin al propietari de la finca, deixes lliura el pas, ja que es tractava d'un camí públic.

El Sr. Pere Trias respecta de l'obra del carrer de sa creu, digué que l'esmentada obra
estava començada, peró que hi havia problemes entre els veïns, respecta de les reclamacions
que es feien i que les assegurances estaven intentant esbrinar la responsabilitat de cadascuna.

Un cop examinats els punts
el Sr. Batle aixeca la sessió, i per
fe, i amb el seu Vist-i-plau
l'encapçalament.

sporles, 29 d'abril de 20

alats a l'ordre del dia, essent les vint-i-una hores,
el que s'hi ha tractat, jo la Secretària en donc

nt Acta al lloc i la data assenyalats a
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 29 DE JULIOL DE 2010

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

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores del
dia vint-i-nou de juliol de dos mil deu, es reuneix a la sala habilitada a tal efecte dins les
dependencies municipals, en primera convocatòria, el Ple de la Corporació, sota la presidència
del Batle, Sr. Miguel Ensenyat Riutort, i amb l'assistència dels senyors regidors que es
relacionen a l'encapçalament, amb l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella tractar els
assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretari
la Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- El Sr. President pregunta si qualque membre de la Corporació ha de fer
qualque observació a l'acta de la sessió extraordinària de 17 de juny de 2010.

I

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

CORRESPONDENCIA I DÍSPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de correspondència, es dóna
compte de la correspondència haguda des de l'últim ple, registre d'entrada del núm. 2489 al
3024. 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. 244 al 293.

RATIFICACIÓ DECRETS.- La Secretaria dona lectura als següents decrets de Batlia

RESOLUCIÓ DE BATLIA NIJM. 242 /10
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Vista la certificació núm. 15 de l'obra "REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA FABRICA DE
CAN FORTUNY I L'ANTIGA FARMÀCIA", obra inclosa dins el Pla D Esporles, presentada per
l'empresa FERROVIAL AGROMAN, S.A., constructora d'obres, pel present venc a resoldre:

Aprovar la certificació núm. 15 per un import de cent trenta-nou mil vuit-cents
dotze euros amb vuitanta cèntims.

Aprovar que una vegada aprovada per la Conselleria de Turisme s'autoritza
el seu pagament.

Ratificar la present resolució en el proper ple.

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

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

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 267/10

Vista la certificació núm. 5 de l'obra "CENTRE ESPORTIU I AMPLIACIÓ DE
L'ESCOLETA MUNICIPAL", obra inclosa dins el POS PLURIANUAL 2009-2014, presentada
per l'empresa CONSTRUCCIONES GOMEZ QUINTERO S.A., constructora d'obres, pel
present venc a resoldre:

Aprovar la certificació núm. 5 per un import de (108.550,13 €) cent vuit mil
cinc-cents cinquanta euros amb tretze cèntims.

Ratificar la present resolució en el proper ple.

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

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

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 277/10

D'acord amb alló establert a la base 18 de les Bases d'Execució del Pressupost
d'aquest Ajuntament per a 2009, en relació a l'art. 186 del R.D.L. 2/04, de 5 de març pel que
s'aprova el Test Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals i l'art. Primer de la llei 57/03,
de 16 de desembre de mesures de modernització del govern local, que modifica la Llei 7/85,
de 2 d'abril. Reguladora de Bases de Règim Local. Pel present venc a RESOLDRE,

- Aprovar la relació de les següents factures:

Bartolomé Pons Iradiel, Arquitecte, factura 2/10 per un import de 4.040,00 € dels quals
corresponen 4.000,00 € a honoraris, 600,00 € a IRPF i 640.,00 € a IVA.
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Bartolomé Pons Iradiel, Arquitecte, factura 3/10 per un import de 13.044,15 € dels quals
corresponen 12.915,00 € a honoraris, 1.937,25 € a IRPF i 2.066,40 € a IVA.

Bartolomé Pons Iradiel, Arquitecte, factura 4/10 per un import de 2.878,50 € dels quals
corresponen 2.850,00 € a honoraris, 427,50 € a IRPF i 456,00 € a IVA.

Donar compte al Ple, d'acord amb l'art. 42 del R.D. 2568/86, 28 de novembre pel que
s'aprova el ROF.

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

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

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 278 /10

Vista la certificació núm. 16 de l'obra "REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA FABRICA DE
CAN FORTUNY I L'ANTIGA FARMÀCIA", obra inclosa dins el Pla D Esporles, presentada per
l'empresa FERROVIAL AGROMAN, S.A., constructora d'obres, pel present venc a resoldre:

Aprovar la certificació núm. 16 per un import de dos-cents vuitanta-sis mil
vuitanta-tres euros amb vuitanta cèntims.

Aprovar que una vegada aprovada per la Conselleria de Turisme s'autoritza
el seu pagament.

Ratificar la present resolució en el proper ple.

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

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

PRESSUPOSTS 2010.- Aquest punt es retira de l'ordre del dia.

PLA DE MESURES ANTICRISIS.- El Sr. Pere Trias Aulí dona lectura a la següent

PROPOSTA
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Vist el R.D.L. 8/2010, de 20 de maig , pel que adopten mesures extraordinàries per la
reducció del dèficit públic, venc a proposar el següent acord:

PRIMER." aprovar la següent:

PROPOSTA REVISIO DE DESPESA CORRENT

Supressió del Servei d'Infoavisos.
Supressió de la línies telefòniques i de mòbil que no siguin estrictament necessàries.
Re negociació amb telefònica del Contracte de subministrament amb la casa de la
Vila.
No Es cobriran en la mesura de les possibilitats les places vacants per baixa laboral o
per excedència voluntària.
Es compensaran , segons possibilitats, les hores derivades d'horaris nocturns i de cap
de setmana realitzades per la Policia local i la brigada.
Es reincorporarà l'ordenança a la plantilla de policia local.
Reducció Jornada Personal ADL.
Estalvi en enllumenat públic. S'executarà segons les possibilitats l'estudi d'eficiència
energètica.
Escola de Musica: Es reduirà al màxim les hores de permanència del personal
contractar a jornada sencera per hores docents.
Supressió Conveni seipresal.
Revisió contracte actual amb l'empresa adjudicatària de recollida de fems.
No es presentaran projectes a cap convocatòria de subvenció on la despesa
corresponent a l'ajuntament no es pugui justificar amb despesa existent ( no
s'incrementi al despesa)
Optimització de l'us de les aigües de La Granja.

SEGON." aprovar la següent

PROPOSTA REVISIÓ D'INGRESSOS

Revisió l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
Revisió la taxa de retirada i abandonament de vehicles a la via publica
Revisió taxa expedició llicencies urbanístiques
Es revisarà la taxa d'utilització de la sala d'Actes i espais municipals
Revisió nous IBI , aplicació taxa de fems.
Revisió taxa de fems.

ACORD PEL QUE S'APLICA EL REAL DECRET"LLEI 8/2010, DE 20 DE MAIG, PEL QUE
S'ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER LA REDUCCIÓ DEL DEFICIT PIJBLIC,
EN RELACIÓ A LES RETRIBUCIONS DELS EMPLEATS PUBLICS MUNICIPALS, I ES
MODIFIQUEN LES RETRIBUCIONS DEL BATLE I CONCEJALS DE L'AJUNTAMENT
D'ESPORLES I PATRONATS MUNICIPALS

"PRIMER. Les retribucions del batle , concejals i gerents de Patronats municipals. Durant la
vigència de les mesures retributives pels empleats públics del sector públic compreses en el
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Real Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s'adopten mesures extraordinàries per la
reducció del dèficit públic, restaran disminuïdes quedant com segueix:

1." El Batle serà la vigent a 31 de maig de 2010, minorades en un sis per cent.

2." Les retribucions dels regidors, seran les vigents a 31 de maig de 2010 minorades de la
següent manera:

- regidors amb càrrec de director general al Govern de les Illes Balears i del Consell Insular
de Mallorca, no se'ls retribuirà cap assistència als òrgans col·legiats d'aquest ajuntament,
amb efectes de u de gener del 2010, els que ja ho eren i a partir de la presa de possessió la
resta .

- la resta de regidors al 5%

3. Els grups politics serà la vigent a 31 de maig de 2010, minorada amb un 50%.

4. Les dels gerents o regidors dels patronats municipals, no se'ls retribuirà cap assistència
als orgues col·legiats, amb efectes a u de gener de 2010..

SEGON. Retribucions dels empleats públics.
1. En aplicació de la normativa bàsica estatal aprovada por el Real Decret-Llei 8/2010,

de 20 de maig, pel que s'adopten mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic,
per part del ple de l'ajuntament d'Esporles es procedeix a l'adopció de les resolucions que
corresponen a fi del compliment efectiu de les mesures contemplades a l'esmentada
norma estatal.

2. D'acord amb alló disposat a l'esmentat Real Decret llei, les retribucions de tot el sector
públic de l'ajuntament d'Esporles experimentarà una reducció del cinc per cent, en termes
anuals i en valor mitja, respecta de les vigents a 31 de maig de 2010.

Aquesta reducció s'aplicarà d'acord amb les disposicions contingudes a la norma estatal, pel
personal funcionari aplicant-se igualment al personal laboral d'aquest ajuntament i al personal
dels patronats municipals, d'acord amb els criteris que adopti l'administració general de
l'estat pel seu propi personal amb els aspectes que no tinguin condició de normativa bàsica.
Amb el següent matis que es si una vegada aplicada la reducció en valor mitja, no es pogués
arribar al 5% en termes anuals, no es procedirà a cap més reducció

3. S'acorda mantenir, per a l'any 2010, els acords entre l'ajuntament d'Esporles i el seu
personal, aprovats pel ple de l'ajuntament de dia 26 d'abril de 2007, en relació els llocs de
feina. Aquests experimentaran a 1 de juny de 2010, la mateixa reducció que la resta de
retribucions.

TERCER. El Sr. Batle adoptarà les resolucions que corresponguin per l'aplicació de les
mesures a partir de l'u de juny de 2010.

El Sr. Miquel Bernat digué que de les dues propostes només la segona s'entén, ja que
la primera es una declaració d'intencions, no queda clar el que es farà, ni quina quantitat
s'estalviarà.

El Sr. Batle digué que es votarien una a una les mesures proposades per tal d'aclarir les
mateixes.

Sotmesa a votació la supressió dels info avisos fou aprovada per unanimitat dels
assistents.
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Sotmesa a votació la supressió línies telefòniques fou aprovada per unanimitat dels
assistents.

Sotmesa a votació la negociació amb Telefónica fou aprovada per unanimitat dels
assistents.

El Sr. Batle digué que de les negociacions tingudes amb telefónica, entenia que es
podien estalvià uns 500 euros.

Sotmès a votació el punt de que no es cobriran les baixes de personal fou aprovat
amb el següent resultat

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

Sotmès a votació el punt de que es compensaran les hores extraordinàries de la policia i
personal de manteniment fou aprovat amb el següent resultat:

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

Sotmès a votació el punt de reincorporar a l'ordenança a la plantilla de la Policia fou
aprovat amb el següent resultat:

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

Sotmès a votació el punt de reducció de la jornada de l'ADL fou aprovat per unanimitat
dels assistents.

Sotmès a votació el punt de l'estalvi energètic, fou aprovat per unanimitat dels
assistents.

Sotmès a votació el punt de l'escola de música, fou aprovat amb el següent resultat '

El Sr. Miguel Bernat digué que entenia que llevar les hores de permanència, era una
pèrdua de qualitat de l'escola.

La Sra. Aina Salom digué que caldria aclarir que aquestes mesures no eren per a
sempre, si no només mentre que duri la crisis económica.

El Sr. Batle que les hores de permanència podrien a ser les que marca la LOOSE,
peró aquesta no paga l'escola de musica, ni es donen subvencions per pal·liar el dèficit de la
mateixa. El que si calia fer constar es que aquesta només era una solució temporal, que si
s'aconseguia alguna subvenció a millorava la situació es tornaria a deixar com abans.

El Sr. Miguel Bernat digué que era necessari sol·licitar de la Conselleria una ajuda per
pal·liar aquesta situació.

El Sr. Pere Trias digué que es podia fer, peró que tots eren conscients de la situació
actual.

Cinc (5) vots a favor del PAS-PSM
Sis (6) abstencions del PP i PSOE
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Sotmès a votació el punt de revisió del contracte actual amb l'empresa adjudicatària de
recollida de fems

El Sr. Vicens Vidal explicar la gestió de la recollida de fems, tot el que es venia fent per tal
d'estàlvia el màxim possible com per exemple:

Reducció d'hores de la brigada municipal.
Optimitza la gestió del parc verd.
Negociar la modificació del contracte, arribant a un nou consens, en el sentit de poder
reduir el mateix uns 20.000 euros.

La Sra. Aina Salom digué que era necessari que la negociació arribés a bon port.

El Sr. Miguel Bernat digué que el servei podia funcionar millor, peró que ben vingut si es
redueix la despesa.

De la votació s'obtingué el resultat d'aprovar aquest punt amb el següent resultat

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

Sotmès a votació el punt de les subvencions fou aprovat per unanimitat dels assistents.

Optimitza l'ús de l'aigua de Sa Granja:

El Sr. Pere Trias explicà que des de primers d'any es venia intentant emprant només
l'aigua del pou que l'ajuntament en tenia un 50%, encara que aixó suposava un despesa
superior d'electricitat, la factura de l'agua es reduïa. Que de totes maneres s'estava fent un
estudi per tal de poder canviar la situació contractual del tema, ja que l'aigua era un be públic.

El Sr. Miguel Bernat digué que s'estudiessin concretament el tema dels horaris per la
utilització del pou.

Sotmès a votació fou aprovada amb el següent resultat:

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

Sotmès a votació el punt de revisió de les Ordenances fou aprovat amb el següent
resultat:

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

Sotmès a votació el punt de l'acord pel que s'aplica el Reial Decret-Llei 8/2010 de 20 de
maig, fou aprovat per unanimitat dels assistents.

CONVENI SERPREISAL.-Aquest punt es retira de l'ordre del dia.
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REVISIO PADRÓ D'HABITANTS.- La Secretaria dona lectura a la següent:

PROPOSTA

REVISIO del PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS a 1 de GENER de 2009

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 2009, és la de 4.808 habitants
Per tot aixó es proposa : Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants a 1 de
gener de 2009 amb 4.808 habitants.

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

ORDENANÇA ESCOLA DE MUSICA.- El Sr. Pere Trias Aulí dona lectura a la següent

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PELS SERVEIS DE L'ESCOLA
MUNICIPAL DE MUSICA I DANSA I ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Article 1r.- Fonament I naturalesa.

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

Article 2n.- Fet Imposable.

Constitueix el fet imposable preu públic l'aprofitament especial dels serveis educatius
que s'especifiquen els annexes.

Obligats al pagament:

Estan obligats al pagament preu públic regulat per aquesta Ordenança les persones que
es beneficiïn dels serveis als quals fan referència els annexes, i neix des que s'inicia la prestació
del servei.

Article 3r.- Subjectes passius.
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1." Són subjectes passius d'acord amb l'art. 43 del RDL 2/2004, de 5 de març, en
concepte de contribuents, les persones que gaudeixin, utilitzin i aprofitin especialment els serveis
prevists en aquesta ordenança.

Article 4r.- Quantia

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

Els majors de 18 anys han de pagar aproximadament el cost efectiu.
Les classes individuals han de pagar més que les classes de 2 persones.

Article 5è.- Normes de Gestió

1.- L'exacció es considerarà devengada simultàniament a la prestació del servei i, la seva
liquidació i recaptació es durà a terme per mensualitats vençudes a les oficines municipals en
base a les dades que es rebin de l'esmentada Escola Municipal de Música i Dansa i demes
centres d'activitats formatives.

2.- El pagament s'efectuarà per mensualitats vençudes, a les oficines municipals, dins del
mes següent. Així mateix es podrà fer ús de la domiciliació bancària dels pagaments.

3." Els preus prevists en aquesta ordenança, s'aniran augmentant per curs escolar de
manera automàtica, d'acord amb el % d'increment del salari mínim interprofessional (s.m.i.)
mensual fixat en els pressuposts generals de l'Estat per a cada any.

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

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

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

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

juny, hauran de pagar el trimestre complet.

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

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

6. - En cap cas s'admetrà la formalització de la matrícula d'un alumne/a amb imports
pendents de pagament, per qualsevol concepte, de cursos acadèmics anteriors.

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

1. - A instància de part i en tot cas, previ informe tècnic favorable dels serveis socials
municipals, la Comissió Executiva del Patronat d'Escoles pot atorgar l'exempció de tot o part del
pagament, quan les circumstàncies socio-econòmiques del sol·licitant manifestin una situació no
adequada a les normes o a l'ús que marquin en cada moment un nivell mínim de subsistència. A
nivell orientatiu, per atorgar l'exempció, es podrà atendre als criteris fixats a l'ordenança
reguladora del preu públic pel servei d'escola infantil. Aquesta exempció just sera aplicable als
membres d'unitats familiars residents a Esporles

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

Article 7è.- Bonificacions.

A instància de part es faran les següents bonificacions:

a) Unitat familiar amb 2 membres matriculats, descompte d'un 10% de la quota mensual de cada
alumne.

b) Unitat familiar amb 3 o més membres matriculats o per família nombrosa, descompte d'un
15% de la quota mensual de cada alumne.
d) Aquestes bonificacions no seran acumulables i just seran aplicables als membres d'unitats
familiars residents a Esporles.

Els no residents a Esporles (aquells que formen part d'una unitat familiar no resident a Esporles)
no podran gaudir de les bonificacions i/o exempcions i han de pagar el cost efectiu.

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

2 - De conformitat amb alló disposat a l'esmentat art. 17 del esmentat RDL 2/2004, de
5 de març, el present acord provisional, s'exposarà el públic pel termini de trenta dies, a fi
que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes. En cas de que no es presentin reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament
aprovat i s'exposarà en el BOIB el text integra de l'ordenança.
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ANNEX I TARIFES CURSOS ESCOLA DE MÚSICA i DANSA
- Coral 25 €/mes
- Dansa 35 €/mes
- Llenguatge musical 28 €/mes
- Llenguatge musical adults 22 €/mes
- Instrument (45 minuts setmana)

infants 50 €/mes
estudiants menors de 25 anys 50 €/mes
la resta 70 €/mes

- Música (4, 5 i 6 anys) 25 €/mes
- Harmonia 63 €/mes
- Informàtica musical 63 €/mes
- Orquestra de percussió 25 €/mes
- Altres especialitats nivell elemental. 30 €/mes
- Altres especialitats nivell mitjà 50 €/mes
- Altres especialitat nivell superior.... 60 €/mes
- Altres iniciacions 40 €/mes
- Tècnica vocal classe individual

infants 50 €/mes

estudiants menors de 25 anys 50 €/mes
la resta 70 €//mes

- Tècnica vocal classe col·lectiva 30 €/mes
-1 r i 2n curs Grau Elemental 75 €/mes
- 3t i 4t curs Grau Elemental 95 €/mes

Música tradicional (individual)
I infants 50 €/mes

estudiants menors de 25 anys 50 €/mes
la resta 70 €//mes

Música tradicional (col·lectiva) 30€/mes
- Batucada 25 €/mes
- Ball de bot 25 €/mes
- Aula de música moderna 85 €/mes

Matrícula 30 euros

- Nous alumnes 40 euros

- Curs d'estiu (alumnes matriculats durant el curs) 100 euros
- Curs d'estiu (alumnes no matriculats durant el curs) 100 euros + matrícula

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

Les classes d'instruments seran de 45 minuts individuals

Els alumnes d'iniciació faran les classes d'instrument de 30 minuts o 45minuts 2 alumnes

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

Les classes col·lectives comptaran amb un mínim de cinc (5) alumnes.
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ANNEX II TARIFES PER ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES
Les Tarifes s'estableixen considerant el nombre mínim de participants a cada grup

Núm. mínim de

participants
5

10

15

N. Hores

Setmana

Quota

Mensual

35.00 euros

18.00 euros

12.00 euros

Matrícula 35,00 euros

Per cada hora setmanal o fracció superior a 1 hora/setmana es cobrarà la part proporcional
corresponent.
Aquestes tarifes no inclouen les despeses que es puguin ocasionar per utilització de material o
instal·lacions que, en el seu cas, s'establiran en la corresponent.

El Sr. Miguel Bernat digué que el seu grup no estava d'acord amb la pujada del 90%, que
l'escola de musica tenia dues funcions, una aprendre la matèria i l'altre una funció social, ajudant
a un col·lectiu que per la seva joventut es especialment mal·leable, també volgué fer una
esmena: que no tenien per que subvencionar la gent d'altres pobles., que entenia que als
residents se'ls fes una reducció del 30% i que els no residents paguessin el cost.

El Batle digué que les bonificacions de la quota, vindrien donades a partir d'un informe dels
serveis socials.

La Sra. Alna Salom digué que s'aprovés aquesta ordenança i després un altre per ajustar.

El Sr. Pere Trias digué que es faria l'impossible per mantenir l'escola de musica, que el que
proposava el Sr. Bernat hi estaria d'acord si el preu de la quota fos el real i que l'ordenança
s'havia de posar en marxa ja, que després es podria fer un estudi per fer bonificacions als
menors, segons recursos familiars etc.

El Sr. Bernat digué que entenia que ja s'havia de fer per aquest curs escolar.

El Sr. batle volgué deixar constància que tant a nivell de la FEMP com de la FELIP, ja s'estaven
pronunciant al respecta de quins serveis havien de donar els ajuntaments ja que actualment
s'estaven donant molts serveis que no eren de la seva competència, la pregunta era com
s'havien de gestionar el mateixos?.

El Sr. Trias precisà que no pagaven el mateix el menors de 18 anys que el majors de 25.

El Sr. Bernat digué que per que no es puja la quota de l'escoleta?.

El Sr. Trias digué: que voleu que pugin les quotes o no?.

El Sr. Batle digué que les quotes de l'escoleta estaven dins la mitjana dels que pagaven les
altres, mentre que l'escola de musica no.

Sotmesa a votació la proposta, sense l'esmena, fou aprovada amb el següent resultat:

Sis (6) vots a favor del PAS-PSM i PSOE

Paper transcripció acords i resoiucions



lOVERN DE LES ILLES BALEARS

0450058 I

Cinc (5) en contra del PP

BAIXES.- El Sr. Pere Trias Aulí dona lectura a la següent

PROPOSTA

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

proposa la baixa dels esmentats rebuts.

Rebut/Referénci

a

Titular Concepte Motiu Import

0971000976 Amengual Fiol Fea. Escola Música No assistí a classe 60

0971001136 Amengual Fiol Fea. Escola Música No assistí a classe 60

0971001294 Amengual Fiol Fea. Escola Música No assistí a classe 60

0981000070 Calafell Nadal Mgta. Teleassisténcia Defunció 22-09-09 30,93

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

El Sr. Vicenç Vidal Matas abandona la sala.
I

UA4.- El Sr. Pere Trias Aulí dona lectura a la següent:

PROPOSTA

Vists el projecte i sol·licitud presentada pels Srs. Antoni Vidal Bou, Miquel Vidal Bou,
Margalida Vidal Nadal copropietaris dels terrenys de la UA-4 i contigus finca cadastral
4105940 de superfície 3.292,95 m2 dels quals 619, 10 m2 corresponen el vial grafiat a les
NNSS d'Esporles objecte del present acord, es per la qual cosa que es proposa al ple de
l'ajuntament el següent acord:

1." Aprovar adquirir, per mutu acord, els terrenys contigus a la UA-4, abans esmentats
d'una extensió de 619,10 m2 , propietat del Srs. Vidal, assenyalada amb la referència
cadastral 4105941DD6940S0001XS, extensió inclosa en la finca inscrita en el Registre de la
Propietat núm. Finca: 879, Tomo 5606 de l'Arxiu, Llibre 104, Pol 67., la qual es descriu com:
"URBANA. Porción de terreno comprensivo de una nave, en término de Esporlas, punta Villa
Nueva, de cabida treina y seis aereas seis centiáreas veintiún decímetros cuadrados. Linda
por Norte, con terreno de Juan Mir; por Este con El Rafal de Don Guillermo Moragues; por
Sur, con la calle Conde Rossi, hoy calle Vilanova, y corrales de don Pedro Juan Aulí, José
Salas y otros; y por el Este, en parte la porción vendida a Don Eduardo Matas Valenzuela y
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en parte la porción vendida a Don Eduardo Matas Valenzuela y en parte con propiedad de
Doña Francisca Coll Mir. Lo descrito es el resto de esta finca después de una
segregación".Per un import de 52.383,86 euros.

2." Aquesta adquisició es farà per permuta ja que el Srs Vidal cediran a l'ajuntament
d'Esporles els esmentats terrenys a canvi del 15% de cessió obligatòria per l'execució de la
UA-4.

Els terrenys a cedir i la construcció del vial, estan valorats amb 52.383,86 euros i el
15% de cessió obligatòria es de 52.383,86 euros.

3." Procedir a l'acta d'adquisició per mutu acord i acta d'ocupació,

4.- Autoritzar el batle per signar el documents necessaris, fins a la inscripció del
registre de propietat.

El Sr. Miguel Bernat digué que li pareixia un bon acord, que contribuiria a rectificar l'error
comès a les NNSS d'Esporles en aquest tema.

Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat dels assistents.

Tot seguit el Sr. Trias dona lectura a la següent proposta:

PROPOSTA

Sol·licitud aplicació Disposició Addicional tercera de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de
mesures urgents per a un de desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears.

Antecedents de Fet.
La Unitat d'Actuació n° 4 nomenada Ca l'Amet-Vilanova, va quedar incorporada al
planejament municipal amb la aprovació definitiva de la revisió de les normes subsidiàries
vigents aprovades definitivament per la Comissió Insular d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Patrimoni Històric en sessió celebrada el dia 23 de novembre de 2.001.

L'any 2005 es presenta projecte per a l'obertura del carrer que afecte a la Unitat
d'Actuació núm. 4

- Dia 8 de febrer de 2007, amb el registre d'entrada núm. 3717/04, es presenta còpia de la
junta de compensació i projecte de compensació de la unitat d'actuació UA-4,

- A dia d'avui la UA-4 està en fase de tramitació
En data 17 de maig de 2008, BOIB núm. 68, es va publicar, entrant en vigor l'endemà, la
Llie 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial
sostenible a les Illes Balears, la qual va establer les reserves obligatòries d'habitatge
social protegit en actuacions de transformació urbanística i en desenvolupament de la
Llei 8/2007, de 28 de maig del sòl, va fixar el percentatge de cessió de terrenys que han
de ser entregats a l'Ajuntament respectiu com a conseqüència d'una d'aquestes
actuacions.
Per altra banda, en data 2 de febrer de 2009, BOIB núm. 17 ext., es va publicar, entrant
en vigor l'endemà, el Decret Llei 1/2009, de 30 de gener, de mesures urgents per a
l'impuls de la inversió a les Illes Balears, afegint una disposició addicional tercera a
l'esmentada Llei 4/2008, mitjançant la qual s'articula un sistema en base al qual es pot
disminuir o no subjectar determinades actuacions de transformació a la reserva i al
percentatge estipulats en els articles 6 i 7 d'aquesta llei.

En base a aquesta Disposició addicional tercera de la Llei 4/2008, és Proposa al Ple:
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- SOL·LICITAR AL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, si escau, la no subjecció a la
reserva de l'article 6 (Reserva de sòl per habitatge protegit) de la Llei 4/2008, així com a la
reducció del percentatge previst a l'article 7 (Cessió de terrenys) de la mateixa fins el
10%, pel que fa a la Unitat d'Actuació núm. 4.
S'adjunta una còpia del projecte en el qual queda constància del compliment de l'apartat
c) de la Disposició addicional tercera que assenyala: "Que es tracti d'àmbits d'actuació el
sòl lucratiu dels quals es destini predominantment a ús residencial i la seva execució
suposi l'edificació de menys de 20 habitatges.

Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat dels assistents.

El Sr. Vidal entra a la sala.

UA7.- Aquest punt es retira de l'ordre del dia.

MOCIO PP (IN VOCE) INSTITUTS DE BATXILLER .- La Sra. Dolors Nadal presentà una
Moció per urgència, en relació als alumnes de batxiller que havien d'acudir als instituts de
Palma.

Sotmesa a votació la urgència de tractar el tema es aprovat per unanimitat.

MOCIÓ INSTITUTS DE BATXILLER

Una vegada els escolars d'Esporles han acabat l'ESO al Institut de la Vila es veuen
obligats a desplaçar-se a Palma de Mallorca a cursar el batxiller, abans eren acollits casi tots
el mateix Institut, actualment hi ha una dispersió d'alumnes d'Esporles entre el Josep Maria
Llompart, Son Pacs, Josep Maria Torres, Medina Mayurca etc, el que fa molt mal d'organitzar
el servei d'acompanyament d'aquests alumnes a la Ciutat de Mallorca, per aquest motiu
proposo el ple d'aquest ajuntament el següent acord:

Sol·licitar de la Conselleria d'Educació i Cultura que faci un esforç per dirigir tots els
alumnes d'Esporles al mateix Institut i si no fos possible a Instituts els mès propers possible.

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat dels assistents.

MOCIÓ PP ( IN VOCE) ESCOLA DE MUSICA.- El Sr. Miguel Bernat volgué presentar una
moció per urgència en relació a l'escola de musica.

Sotmesa a votació la urgència de tractar el tema es aprovat per unanimitat.

MOCIÓ ESCOLA DE MUSICA

Vista la situació econòmica precària per la que passa l'escola de musica d'Esporles es
proposa al ple d'aquest ajuntament el següent acord:
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Sol·licitar de la Conselleria d'Educació i Cultura que subvencioni, o concerti amb
l'ajuntament d'Esporles per tal de finançar l'Escola de Musica de l'ajuntament d'Esporles en
un 100% l'ensenyança reglada i 1/3 la no reglada.

Que es comuniqui a la Conselleria d'Educació i Cultura i a la FELIP.

Sotmès aprovació es aprovada amb el següent resultat:

Deu (10) vots a favor del PP i PAS PSM
Un (1) en contra del PSGE.

PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Miguel Bernat digué si l'aire acondicionat no funcionava o no l'havien posat per
estalviar.
-Així mateix demanà els informes que en repetits plenaris ja havia demanat:
Retxes grogues, descompte 20% IBI, Carol de Benito.
-També demanà la Memòria de Protecció Civil.
- Les aigües del Torrent que fluïen en contra sentit.
- Conveni s'Esgleieta s'ha fet?.
- La recollida de fems del Verger no va tan be com ens vàreu informar.
- Piscina quina previsió hi ha d'acabament.

El Sr. Severiano Quevedo demanà arreglar Ses Rotgetes, les marques vials i els
bordes de goma i que es retallin els arbres que impedeixen veure les senyals.

La Sra. Aina Salom digué que ja havia advertit al darrer plenari que hi havia alguns
veïns que deixaven les borses de fems de forma descontrolada i que l'ajuntament no les
havia retirades, que entenia que era mal de fer trobar els que embruten la via publica, peró el
menys que l'ajuntament ho retiri.

El Sr. Vicens Vidal digué que sempre es feia el mateix procediment: primer es
senyalitzaven les borses i si passat un temps ningú es responsabilitzava, l'ajuntament les
retirava.

Respecta del Verger ara mateix no funciona tot lo satisfactòriament que voldríem,
s'han posat soleres de formigó i s'intenta millorar el sistema de claus etc.

El Sr. Josep Ferra digué que la comissió de Centre de Dia estava prevista per la
primera setmana de setembre.

La reunió per separar el Patronat la proposta des del mes de maig no va arribar fins
abans de St. Pere, quedaven pendents d'estudi la proposta del PP i dels tres clubs implicats i
de reunir-se per arribar a un primer acord.

El batle respongué que per novembre desembre calculava que les obres de la piscina
estiguessin enllestides, ja que havien hagut de començar tard degut els dies de pluja.
Respecta dels informes que es remetin.

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

Esporles, 29 de juliol de 2010

La secretaria Vist i plau
El batle
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 7 D'OCTUBRE DE 2010

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

Membres que excusen la seva assistència:
Sr. Vicenç Vidal Matas

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

ACTES ANTERIORS." El Sr. President pregunta si qualque membre de la Corporació ha de fer
qualque observació a l'acta de la sessió ordinària de 29 de juliol de 2010.

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

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de correspondència, es dóna
compte de la correspondència haguda des de l'últim ple, registre d'entrada del núm. 3024 al
4165. 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. 293 al 476

RATIFICACIÓ DECRETS." El Sr. Josep Maria Ferra Terrasa dona lectura al següent decret de
Batlia
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RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 460/10

Vist el programa de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia, respecta de l'accés
efectiu de les persones en discapacitat a l'ocupació pública a les distintes administracions pel
present venc a resoldre;

- Aprovar signar el conveni de Col·laboració entre la Conselleria d'Innovació, Interior
i Justícia del Govern de les Illes Balears i aquest ajuntament per desenvolupar
accions formatives dins el projectes FIOP I FIOP-DIM.

- Aprovar que aquest conveni tindrà efectes a partir de dia 3 de setembre
Ratificar en el proper Ple.

Sotmès a votació fou aprovat per unanimitat dels assistents

El Sr. Antoni Asensio Campoy dona lectura al següent

El Batle, Sr. Miquel Ensenyat Riutort, dona lectura a la següent:

RESOLUCIÓ DE BATLIA 461/10

Vist el programa de la Conselleria d'Educació i Cultura , referent a establir un conveni
de col·laboració entre l'IES Josep Font i Tries d'Esporles i aquest ajuntament per la formació
d'alumnes pel present venc a proposar el següent acord:

- Aprovar signar el conveni de Col·laboració entre la Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears i aquest ajuntament per desenvolupar la
tasca de formació conjunta de determinats alumnes.
Ratificar en el proper Ple.

Sotmès a votació fou aprovat per unanimitat dels assistents

El Sr. Josep Maria Ferra Terrasa dona lectura al següent decret de Batlia

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 462/10

Vista la necessitat de signar un conveni entre l'IMAS i aquest ajuntament, per a la
concessió d'ajudes a famílies en menors en situació de risc social i a persones en situació
greu i urgent, pel present venc a resoldre:

- Aprovar signar el conveni de Col·laboració entre l'IMAS i aquest ajuntament, per a
la concessió d'ajudes a famílies en situació de risc social i a persones en situació
greu i urgent.
Ratificar en el proper ple.
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Sotmès a votació fou aprovat per unanimitat dels assistents

El Sr. Josep Maria Ferra Terrasa dona lectura al següent decret de Batlia

RESOLUCIÓ DE BATLIA 463/10

Vista la necessitat de signar un conveni entre l'IMAS i aquest ajuntament, per a
l'atenció a les persones en situació de dependència, pel present venc a resoldre:

Aprovar signar el Conveni de col·laboració entre l'IMAS i aquest ajuntament, per a
l'atenció a les persones en situació de dependència.

Sotmès a votació fou aprovat per unanimitat dels assistents

La Secretaria dona lectura als següents Decrets de Batlia:

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 365 /10

Vista la certificació núm. 17 de l'obra "REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA FABRICA DE
CAN FORTUNY I L'ANTIGA FARMÀCIA", obra inclosa dins el Pla D Esporles, presentada per
l'empresa FERROVIAL AGROMAN, S.A., constructora d'obres, pel present venc a resoldre:

Aprovar la certificació núm. 17 per un import de vuitanta-un mil cinc-cents
trenta-cinc euros amb setze cèntims.

Aprovar que una vegada aprovada per la Conselleria de Turisme s'autoritza
el seu pagament. i

Ratificar la present resolució en el proper ple.

Sotmesa a votació fou aprovat amb el següent resultat:

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

RESOLUCIÓ DE BATLIA 439/10

Vista la necessitat que te aquest ajuntament en repetides ocasions de formular
poders per a plets

Pel present venc a resoldre:

CONFERIR PODER GENERAL PER PLETS A FAVOR:
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A favor dels següents PROCURADORS:

-De Manacor: Pilar Perelló Amengual, Juan Cerdà Bestard, Andres Ferrer Capó,
Angela Servera Soler.-
-De Palma: Antonio Colom Ferrà, Luisa M® Adrover Thomas, Marta Font Jaume, Juan
Cerdà Bestard.-
-De Inca: Maria del Carmen Serra Llull, Joan Balaguer Bisellach.-
-De Madrid: Roberto Granizo Palomeque.-

I a favor dels LLETRATS del Il·lustre Col·legi d'abocats: Miquel Oliver Nadal, Josep
Maria Piña Aguiló, Martí Truyols Bonet, M^ Bel Rosselló Febrer, Pere Joan Oliver
Riera, Francisca Mas Busquets, Victoria Ribas del Blanco, Francisco de Asis Pascual
Brunet."

A les que especialment se'ls faculta per que en nom del poderdant puguin prestar
confessió en judici absolguent posicions i en procediments laborals.-

Amb facultat especial per substituir en tot o en part les facultats concedides mitjançant
l'atorgament de poders a favors d'altres lletrats i procuradors que tinguin per
convenient.-

I per rebre en nom del poderdant les quantitats que corresponguin per qualsevol
concepte. Inclòs les consignades judicialment en tota classe de procediments.-

Facultant expressament per la seva representació processal en el que tramitaran els
jutjats de contra, amb facultats expresses per renunciar, allanar-se i transigir i totes les
especialitats recollides en els articles 25.2 y 414 de la LEC.-

Aprovar que els advocats i procuradors abans esmentats defensin aquest ajuntament en els
contenciosos interposats per:

Sr. Jose Jesus Raya
Instal.laciones Fergon.
Sra. Carmen Estevez Sanchez

Ratificar la present resolución al proper ple.

Sotmesa a votació fou aprovat amb el següent resultat:

- Quatre (4) vots a favor del PAS-PSM
- Sis (6) abstencions del PP i PSOE

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 447 /10

Vistes les modificacions que han sofert les caràtules de les certificacions núm. 11,
12,13,14 de l'obra "REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA FABRICA DE CAN FORTUNY I
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L'ANTIGA FARMÀCIA", obra Inclosa dins el Pla D Esporles, presentades per l'empresa
FERROVIAL AGROMAN, S.A., constructora d'obres.

Que les esmentades certificacions van ser aprovades per resolució de batlia i
ratificades pel ple de l'ajuntament.

Donat que es modificar el contracta les mateixes també han sofert la modificació en
la quantitat que ha estat modificat el contracta, pel present venc a resoldre;

Aprovar les modificacions de les esmentades caràtules, en el sentit que el
pressupost inicial era de 2.252.457,93 euros, una vegada modificat resta a
2.464.310,34 euros.

Ratificar la present resolució en el proper ple.

Sotmesa a votació fou aprovat amb el següent resultat:

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

CONVENI MALTRACTAMENT.- el Sr. Josep Maria Ferra Terrasa dona lectura a la següent:

PROPOSTA

De conformitat amb el procediment que estableix la clàusula 9 del conveni marc de 4 de juny de
2010, subscrit entre la Conselleria d'afers Socials, Promoció i Immigració i la Federació d'entitats
Locals de les Illes Balears per impulsar la implantació del Protocol marc interdisciplinari
d'actuacions en casos de maltractament i d'abús sexual infantil a les Illes Balears, es proposa al
Ple de l'Ajuntament d'Esporles acordar sol·licitar l'adhesió a aquest conveni marc i DECLARAR:

1.- La voluntat de l'Ajuntament d'Esporles, d'adherir-se expressament a totes i cadascuna de les
clàusules del conveni marc abans esmentat i, en conseqüència, al Protocol marc d'actuacions
en casos de maltractament i d'abús sexual infantil a les Illes Balears que hi figura com a annex, i
d'assumir les obligacions que en deriven amb subjecció a totes les clàusules.

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

BAIXES I DEVOLUCIONS.- El Sr. Pere Trias Aulí dona lectura a la següent

PROPOSTA

BAIXES D'OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR

D'acord amb alló establer a la base 36 de les bases del pressupost prorrogat pel 2010,
es proposa aprovar donar de baixa les següents obligacions reconegudes pendents de pagar
segons la relació adjunta.
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OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR

(A l'any 2009)

Exer. C.

2003

BAR ES COSTAT, CONSUMICIONS DIA ELECCIONS

2003

BAR ES COSTAT, AIGUA "DIA DEL LLIBRE"

2003
JUAN JOSE PASCUAL, MINUTA HONORARIS
CONTENCIÓS

2003

GESTIÓ I.B.L, PENDENT PAGAMENT 2003

2003
MANUEL BENNASSAR, HONORARIS DIRECCIÓ OBRA
GUARDERIA

2003

PINTURES FRAU, UTILS MANTENIMENT

2003
COL·LEGI DE FARMACÈUTICS, ANALISI AIGUA 3 TR
2003

2003

ANTIGUA CASA BET, MATERIALS FESTES

2003
FEDERACIÓ D'ATLETISME, ARBITFIATGE CURSA SANT
PERE

2003

GABRIEL FRAU, MATERIALS P.I.J.

2004

GRUP MUNICIPAL PP, APORTACIÓ DESEMBRE

2004

FARMACIA GAMUNDI, UTILS BOTIQUIN AJUNTAMENT

2004
GRUP EDUCADORS CARRER, FACTURA GESTIÓ
SERVEI

2004
PEDRO MUNAR, PEO, RETRIBUCIONS 25 AGOST I
FINIQUIT

2004

MAR RAYO, TERTULIA LITERARIA BIBLIOTECA

2004

MIGUEL ANGEL LOPEZ, TALLER COMIC BIBLIOTECA

2004
JUAN FORTEZA, CONTACONTES I TALLER
BIBLIOTECA

2004
RUBEN ALARCÓN, TALLER PAPIROFLEXIA
BIBLIOTECA

2004

GRUP "IN VITRO", ACTUACIÓ SANT PERE 2004

2004
ASSOCIACIÓ FILIGRANA, SUBVENCIÓ CONCERT
NADAL

2005

GOVERN BALEAR, GESTIÓ IBI 2005

2005

PERSONAL, AJUDA DESPESES MEDIQUES 2005

2005

0450068 I

C. Eco. Raó social tercer NIF tercer Import
22601 PROVEÏDORS VARIS XXXXXXXXX- 17,90

22601 PROVEÏDORS VARIS XXXXXXXXX- 4,50

22603 JUAN JOSE PASCUAL FIOL 42964799-V 373,51

46901 PROVEÏDORS VARIS XXXXXXXXX- 2.441,35

M. BENNASSAR GUTIERREZ
21210 DE LA CONCHA 03102740-V 1.045,77

22113 PROVEÏDORS VARIS XXXXXXXXX- 52,86

COL·LEGI OFICIAL DE
22117 FARMACÈUTICS Q0766003H- 244,32

22110 PROVEÏDORS VARIS XXXXXXXXX- 7,20

22607 PROVEÏDORS VARIS XXXXXXXXX- 72,00

22210 PROVEÏDORS VARIS XXXXXXXXX- 38,86

10000 REGIDORS REGIDORS- 27,00

22210 ANTONIO GAMUNDI COLOM 41125651- 1,70

GRUP D'EDUCADORS DE
48010 CARRER I TREBALL MENORS G07267628- 1.247,08

13117 PEO PEO- 22,68

22111 MAR FtAYO GONZALEZ 43108241-P 156,00

22111 PROVEÏDORS VARIS XXXXXXXXX- 90,00

22111 PROVEÏDORS VARIS XXXXXXXXX- 100,00

22111 RUBEN ALARCÓN BOVER 41522032-V 55,00

22607 PROVEÏDORS VARIS XXXXXXXXX- 300,00

22608 PROVEÏDORS VARIS XXXXXXXXX- 200,00

COMUNIDAD AUTONOMA
46901 ISLAS BALEARES S0711001H- 1.192,64

16006 PROVEÏDORS VARIS XXXXXXXXX- 9,48

48000 PROVEÏDORS VARIS XXXXXXXXX- 220,00

Fun.

1

1

1

1

42

43

44

45

45

46

1

1

3

43

45

45

45

45

45

46

1

3

3
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descompte fems jubilats, liquidacio 2005

grec, contracte educadors carrer 2005

endesa, rebut camp futbol 13/10-14/12/05

mar fíayo, tertulia litefîaria biblioteca

mar rayo, tertulia literaria biblioteca

mar rayo, tertulia literaria biblioteca

mar rayo, tertulia litefiaria biblioteca

mar fíayo, tertulia literaria biblioteca

mar fíayo, tertulia literaria biblioteca

mar rayo, tertulia literaria biblioteca

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

grup d'educadors de
3 48010 carrer i treball menors g07267628- 0,04

2005

intelagencia, agendes i bolígrafs esc.musica

2005
pep lluís fuster, productes sorteig festes
s.pere

2005

pep luis fuster, cartell festes sant pere

autos castelló, lloguer furgoneta camp
treball

2005

endesa distribucion
45 22100 electrica, s l.

45 22111 mar rayo gonzalez

45 22111 mar rayo gonzalez

45 22111 mar rayo gonzalez

45 22111 mar rayo gonzalez

45 22111 mar rayo gonzalez

45 22111 mar rayo gonzalez

45 22111 mar rayo gonzalez

intel tres baleares
45 22601 agencia creativa sl

45 22607 proveïdors varis

45 22607 proveïdors varis

46 22610 proveïdors varis

b82846817- 1.014,56

43108241-p

43108241-p

43108241-p

43108241-p

43108241-p

43108241-p

43108241-p

b07673197-

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

208,14

xxxxxxxxx- 300,00

xxxxxxxxx- 150,00

xxxxxxxxx- 255,20

2005
transportes blindados

75 22706 s.a. a07044530-

trablisa, servei vigilancia fira

total...

104,86

9.973,65

Que s'esposi al públic al BOIB durant 15 dies, en el cas de que no es presentin
reclamacions, l'expedient de depuració quedarà aprovat definitivament, en cas contrari el Ple
resoldrà. Una vegada aprovat definitivament l'expedient s'anunciarà al BOIB.

El Sr. Miguel Bernat demanà de modificar l'acord en el sentit de que s'enviés notificació als
afectats del poble donant 15 dies per al·legacions.

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

PROPOSTA DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

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

proposa la devolució dels imports assenyalats.

Ref. Contribuent Padró Motiu devolució Import
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020-08-40-102 Jimenez Ortega José IBI RUSTICA Titular incorrecte 7,16
020-08-10-458

020-08-10-459

020-08-10-460

020-08-10-461

120-08-10-462

Camprodon Vidal Rosa IBI URBANA Acord Agència Tributària 438,57

020-09-07-2884 Portell Socias Juan IVTM Baixa 26-06-2009 53,95
020-101T-80-226

020-094T-80-6126

020-094T-80-4158

020-092T-80-2190

020-09 lT-80-225

020-084T-80-6061

Bonet Coll Gerardo AIGUA Errada lectures. Comptador
no correspon al solar de Font
de Baix 16

154,79

020-10-07-2493 Morey Klapsing
Gaspar

IVTM Baixa def.29-03-I0 38,34

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

REGLAMENT D'AIGUA.- Aquest punt es retira de l'ordre del dia.

NOMENAMENT JUTJE DE PAU SUBSTITUT.- El Sr. Batle, Miquel Ensenyat Riutort, dóna
lectura a la següent

PROPOSTA

Vist l'escrit del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, interessant l'elecció de
persona idònia que durant el termini de quatre anys desenvolupi les funcions propies de jutge
de Pau substitut.

Havent estat exposat al públic per que els interessats ho poguessin sol·licitar, s'han presentat
els següents:

- ANTONIO BAUZA AGUILÓ

I ES PER LA QUAL COSA QUE ES PROPOSA EL SEGÜENT ACORD:

1.- Elegir Jutge de Pau Substitut al Sr. ANTONIO BAUZA AGUILÓ.

2." Que es remeti l'acord a l'Il.lustrissim Magistrat Jutge Degà dels Jutjats de Palma de
Mallorca, per que ho remeteixi al Tribunal superior de Justícia de les Illes Balears, per que
procedeixi al seu nomenament.

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

UA CARRER COTONER.- El Sr Pere Trias Aulí dóna lectura a la següent
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PROPOSTA

MODIFICACIÓ SISTEMA D'ACTUACIÓ UA-7

Vista la necessitat que te aquest Ajuntament de modificar el sistema d'actuació de la UA-7
inclosa dintre de les Normes Subsidiàries d'Esporles, de compensació a expropiació, pel present
venc a proposar al Ple el següent acord:

1Aprovar inicialment l'expedient.

2." Exposar-ho al públic pel termini de quinze (15) dies, mitjançant anuncis al BOIB a un
diari dels de major circulació i citació personal als propietaris dels terrenys inclosos dintre de la
Unitat d'Actuació.

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

ORDENANÇA IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA - El Sr. Pere Trias Aulí
dóna lectura a la següent

PROPOSTA

PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE

VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

1.- En compliment de allò disposat a l'art 15 al 17 deL Real Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març pel que s'aprova el Tex Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local,
s'acorda, en caràcter provisional, l'aplicació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica i
l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la mateixa.

2.- De conformitat amb alió disposat a l'esmentat art. 16 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
març, el present acord provisional, s'exposarà el públic pel termini de trenta dies, a fi que els
interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
En cas de que no es presentin reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i
s'exposarà en el BOIB el text integra de l'ordenança.

ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECANICA

Article 1 r.

De conformitat amb el que disposa l'article 92 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, el coeficient
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d'increment de les quotes de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica aplicable en aquest
Municipi queda fixat amb els següents:

TIPUS DE VEHICLE COEFICIENT
D'INCREMENT

A)Turismes de menys de 8 cavalls fiscals 1.5
A)Turismes de 8 o més cavalls fiscals 2

B)Autobusos 2

CjCamions 2

D)Tractors 2

E)Remolcs i semiremolcs 2

F)Altres Vehicles 2

Article 2n.

El pagament de l'impost s'acreditarà mitjançant rebut.

Article 3r.

1En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de
les quotes anuals de l'impost es realitzarà dins el primer semestre de cada exercici.

2." La recaptació de les corresponents quotes es realitzarà mitjançant el sistema de padró
anual en el qual figuraran tots els vehicles subjectes a l'impost que es trobin inscrits en el
corresponent Registre Públic a nom de persones o entitats domiciliades a aquest terme
municipal.

3." El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic pel termini de 15 dies per a que els
legítims interessats puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes.
L'exposició al públic s'anunciarà en el "Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears" i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cada un dels subjectes
passius.

Article 4t.

1.-Els vehicles històrics o aquells que tenguin una antiguitat mínima de 25 anys gaudiran
d'una bonificació del 100% de la quota de l'impost.
L'esmentada antiguitat serà comptada a partir de la data de la seva fabricació o, si aquesta
no es conegués, es comptarà a partir de la data de la seva primera matriculació o, en el seu
defecte, la data en la qual l'esmentat tipus o variant de cotxe es va deixar de fabricar.

2.-Per poder gaudir d'aquesta bonificació els interessats hauran de sol·licitar-la i justificant les
dades per a la seva concessió.
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DISPOSICIÓ FINAL.- La present ordenança entrarà en vigor i s'aplicarà a partir de dia 1 de

gener de 2011, una vegada feta la publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma

de les Illes Balears i estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA." Queden derogades totes les ordenances contraries al nou

tex.

El Sr. Miguel Bernat digué que el seu grup votaria en contra, per que no estava reflectit a les

mesures anticrisis, a més la situació económica entenem que no esta per puja tant, que

creiem que Vï era massa, que no eren partidaris de pujar l'impost.

El Sr. Pere Trias digué que puja els impost no agradava ningú, peró que l'ajuntament havia

fet ja tots els esforços i no quedava més remei.

La Sra. Aina Salom digué que efectivament puja els impostos, no era agradable, peró si un

exercici de responsabilitat, ja que no hi havia altre remei i per aquest motiu li donaria suport.

El Sr. Batle digué que efectivament s'havien pres altres mesures abans que pujar els

impostos, peró que no quedava més remei. ,

Sotmesa a votació la proposta obtingué el següent resultat en primera votació.

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

Sotmesa novament a votació la proposta obtingué el següent resultat en segona votació

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

Quedant aprovat amb el vot de qualitat del Batle.

ORDENANÇA RETIRADA DE VEHICLES.- El Sr. Pere Trias Aulí dóna lectura a la següent

PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER SERVEIS ESPECIALS DE RETIRADA DE VEHICLES 0 ALTRES OBJECTES

PESANT O VOLUMINOSOS DE LA VIA PÚBLICA I CUSTÒDIA D'AQUESTS .
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1.- En compliment de allò disposat a l'art 15 al 17 deL Real Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març pel que s'aprova el Tex Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local,
s'acorda, en caràcter provisional, l'aplicació de la taxa per serveis especials de retirada de
vehicles o altres objectes pesants o voluminosos de la via pública i custòdia d'aquests i
l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la mateixa.

2.- De conformitat amb allò disposat a l'esmentat art. 16 del R.D.L 2/2004, de 5 de
març, el present acord provisional, s'exposarà el públic pel termini de trenta dies, a fi que els
interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
En cas de que no es presentin reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i
s'exposarà en el BOIB el text integra de l'ordenança.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE
RETIRADA DE VEHICLES O ALTRES OBJECTES PESANTS O VOLUMINOSOS DE LA
VIA PÚBLICA I CUSTÒDIA D'AQUESTS

Fonament i naturalesa
ARTICLE 1
1. Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i conforme al
que disposa el articles del 15 a 19 de la Real Decret legislatiu 2/2004 pel que s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pels
serveis especials de retirada de vehicles o objectes pesants o voluminosos de la via pública i
custòdia d'aquests, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual
s'avenen amb el que es preveu a l'article 58 del Real Decret legislatiu 2/2004.

Aquesta taxa es independent i compatible amb les multes assenyalades al Codi de Circulació,
Ordenança de Circulació d'aquest Ajuntament o qualsevol altre disposició vigent, per a la
infracció comesa en estacionar el vehicle indegudament, o disposar l'objecte de que es tracti,
al lloc d'on la grua el va retirar.

Fet imposable
ARTICLE 2

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa;

a) L'activitat de la grua, provocada per qui estaciona un vehicle indegudament o per qui
deixa en la via pública qualsevol objecte pesat o voluminós que pertorbi la fluïdesa de
la circulació rodada o de vianants i en conseqüència fa necessària aquella activitat, la
qual a la vegada, està dirigida a retirar el vehicle o objecte de què es tracti i traslladar-
lo al Depósit Municipal o al lloc que es determini.

b) L'estada o custòdia del vehicle o objecte retirat per la grua, en l'esmentat depósit o en
el lloc on hagués estat traslladat.

c) La immobilització, per part d'agents de circulació, de vehicles mitjançant procediments
mecànics que n'impedeixin la circulació. No s'estarà subjecte al pagament de la taxa:
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a) En els casos d'utilització il·legítima del vehicle per qui el va estacionar en el lloc des de on
va ésser retirat per la grua, sempre que la desaparició del vehicle hagués estat denunciada
pel seu propietari o quedas suficientment provada la il·legitimitat de la seva utilització.

b) Quan el vehicle hagués estat estacionat en lloc permès, sobrevenint posteriorment una
causa que fes necessària la intervenció de la grua per traslladar-lo.

Subjecte passiu
ARTICLE 3
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a qué es
refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària que han provocat la prestació del
servei i, en defecte d'aquests, els propietaris del objectes retirats.

Responsables
ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a qué es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits
i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.

Quota Tributària.
ARTICLE 5

1. La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta
Ordenança.

Meritació
ARTICLE 6
1. La taxa es meritarà quan s'iniciï la prestació del servei o la realització de l'activitat.

Infraccions i Sancions
ARTICLE 7
1. En tot quant fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries, i també de les sancions
que els corresponguin en cada cas, hom s'avindrà amb el que disposen els articles 178 i
següents de la Llei General Tributària.

ANNEX
TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE RETIRADA DE VEHICLES O ALTRES OBJECTES
PESANTS O VOLUMINOSOS DE LA VIA PÚBLICA I CUSTÒDIA D'AQUESTS

a. Retirada de vehicles o altres objectes de la via pública
1. Camions, autocars i altres vehicles pesants. 190,00 €
2. Turismes, furgonetes i vehicles lleugers de més de dues rodes. 150,00 €
3. Motocicletes, ciclomotors de dues rodes, bicicletes, objectes lleugers, etc. 100,00 €
4. Objectes voluminosos o pesants que no tinguin la condició de vehicles . 150,00 €

0450075 I
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b. Estada o custòdia al dipòsit municipal o lloc habilitat amb aquest efecte, per dia natural o
fracció, exclòs aquell en què es va produir la retirada del vehicle o dies.
1. Camions, autocars i altres vehicles pesants. 16,00 €
2. Turismes i furgonetes. 8,00 €
3. Motocicletes, ciclomotors, bicicletes, etc. 3,00 €
4. Objectes sense consideració de vehicles . 4,00 €

Segons la durada de l'estada del vehicle o objecte, les tarifes diàries anteriors se
multiplicaran pels següents coeficients:
Durada: Coeficient:
DelleraISèdia 1,0
Del 6è al 10è dia 1,2
De rilè al 15è dia 1,5
Des del 16è dia 2,0

c. Immobilització de vehicles
1. Camions, autocars i altres vehicles pesants. 36,00 €
2. Turismes, furgonetes i vehicles lleugers de mès de dues rodes. 34,00 €

d. Immobilització de vehicles sense dispositiu mecànic
1. Camions, autocars i altres vehicles pesants. 25,00 €
2. Turismes, furgonetes i vehicles lleugers de mès de dues rodes . 20,00 €

Si en el moment d'iniciar-se els treballs de retirada o immobilització del vehicle o objecte se
suspenguessin perquè el conductor o una persona autoritzada comparegués i adoptes les
mesures convenients, les tarifes es reduiran un 50%, el pagament de les quals és requisit
indispensable per a l'efectivitat de la suspensió. Aquesta reducció no ès aplicable en els
casos de retirada d'elements que ocupin la via pública indegudament o sense llicència en
vigor.

e. Per la declaració d'abandonament, descontaminació, desballestament i
gestió de la baixa administrativa, a mès de les que procedeixin dels apartats
anteriors. 300,00 €

2.-Per poder gaudir d'aquesta bonificació els interessats hauran de sol·licitar-la i justificant les
dades per a la seva concessió.

DISPOSICIÓ FINAL." La present ordenança entrarà en vigor i s'aplicarà a partir del dia
següent de la seva publicació, en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.- Queden derogades totes les ordenances contraries el nou
tex.

El Sr. Miguel Bernat digué que li pareixia be penalitzar la deixadesa, i que aquesta ordenança
podria produir un efecte dissuasori per evitar l'abandonament.

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

TAXA LLICÈNCIES D'OBRES.- El Sr. Pere Trias Aulí dona lectura a la següent
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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I PER LLICENCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS I
INSTAL·LACIONS

1.- En compliment de allò disposat a l'art 15 al 17 deL Real Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març pel que s'aprova el Tex Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local,
s'acorda, en caràcter provisional, l'aplicació de la taxa de llicències Urbanístiques i per
llicència d'Obertura d'establiments i Instal·lacions i l'aprovació de i'ordenança fiscal
reguladora de la mateixa.

2.- De conformitat amb alió disposat a l'esmentat art. 16 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
març, el present acord provisional, s'exposarà el públic pel termini de trenta dies, a fi que els
interessats puguin examinar i'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.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES URBANÍSTIQUES I PER
LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS I INSTAL·LACIONS.

Article 1. Foment í naturalesa.
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 15 a 19 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Flisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la Taxa per llicències urbanístiques, que
es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que diu l'article 57
de l'esmentat Text Refós.

Article 2. Fet imposable.
Taxes urbanístiques.

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'activitat municipal, tècnica i administrativa,
tendent a verificar si els actes d'edificació i ús del sól a què es refereix l'article 242 de la Llei
sobre règim del sól i ordenació urbana, text refós aprovat per decret legislatiu 1/1992, i que
s'hagin de realitzar en aquest terme municipal, s'ajusten a les normes urbanístiques,
d'edificació i de policia previstes a la dita Llei del sól, a les Normes Subsidiàries d'aquest
municipi i a les altres disposicions generals i particulars que ni siguin aplicables.

Taxes per llicència d'obertura d'establiments i instal·lacions.
1.

a)
b)

c)

d)

Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, necessària per a l'atorgament de la preceptiva llicència per a l'obertura
d'establiments i/o funcionament d'activitats.

Tè la consideració d'obertura:
La instal·lació per primera vegada de l'establiment per començar les activitats.
La variació o ampliació de l'activitat desenvolupada a l'establiment, encara que
continuï el mateix titular.

L'ampliació de l'establiment i qualsevol alteració que es faci a aquest i que afecti les
condicions assenyalades en el número 1 d'aquest article, que exigeixi nova verificació.
Els canvis de titularitat.
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3. S'entén per activitats aquelles que preveu la Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de Règim
jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears (BOIB núm. 152 de
28/10/06) i el Decret de la CAIB núm. 19/1996, de 8 de febrer, pel que s'aprova el
Nomenclàtor d'Activitats Classificades (BOIB núm. 25 de 24/02/96). La llei divideix en
dos grans grups, permanents i no permanents, totes les activitats que abans estaven
incloses en la Llei 8/1995, de 30 de març, i en el Reial Decret 2816/1982. de 27
d'agost.

4.

a)

b)

Article 3. Subjecte passiu.
1. Estan obligades al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius

contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article
35.4 de la Llei 58/2009, de 17 de desembre. Llei General Tributària que:

a) Siguin propietàries o posseïdores o, si s'escau, arrendatàries, dels immobles en què
es realitzin les construccions o instal·lacions o s'executin les obres.

b) Siguin titulars de l'activitat que es pretén desenvolupar o, en el seu cas, es
desenvolupi en qualsevol establiment industrial o mercantil.

2. En tot cas, tindran la condició de substituts dels contribuent els constructors o
contractistes d'obres.

Article 4. Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions del subjecte passiu les persones físiques

i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5. Base imposable.
Taxes urbanístiques.
1. Constitueix la base imposable de la Taxa urbanística:

a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan es tracta de moviments de terra, obra de nova
planta i modificació d'estructura o aspecte exterior de les edificacions existents.

b) El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera
utilització dels edificis i la modificació de l'ús dels mateixos.

c) El valor que tinguin senyalats els terrenys i construccions a efectes de l'Impost sobre
Béns Immobles, quan es tracta de parcel lacions urbanes i de demolició de
construccions.

Senten per establiment industrial o mercantil tota edificació habitable, estigui o no
oberta al públic, que no es destini exclusivament a habitatge, i que:
Es dediqui a l'exercici d'alguna activitat empresarial, fabril, artesana, de la construcció,
comercial i de serveis que estigui subjecte a l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
Encara que no s'hi desenvolupin aquelles activitats però serveixin d'auxili o
complement o hi tinguin relació de forma que els proporcionin beneficis o aprofitament,
com, per exemple seus socials, agències, delegacions o sucursals d'entitats
jurídiques, escriptoris, oficines, despatxos o estudis.
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d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats en forma visible des de la via
pública.

2. Del cost senyalat en les lletres a) i b) del número anterior s'exclou el corresponent a la
maquinària i instal·lacions industrials i mecàniques.

3. En el cas de pròrroga de la llicència, corresponent als apartats a) i c) del número 1
d'aquest article, sempre que l'edificació no s'hagi iniciat o estigui edificat fins el 50%,
la base imposable que es tracta computarà a raó del percentatge pendent de
realització, en el moment de la finalització del termini atorgat.

Taxes per llicència d'obertura d'establiments i instal·lacions.
1. Constitueix la base imposable de la taxa el cost real de la instal·lació.

Article 6. Quota tributària.
Taxes urbanistiques.
1. la quota tributària, aplicable de manera general resultarà d'aplicar a la base imposable

els següents tipus de gravamen:

a) El 0,55 per cent en el supòsit 1 .a) de l'article anterior.
b) El 0,55 per cent en el supòsit 1 .b) de l'article anterior.
c) L'1,10 per cent en les parcel lacions urbanes.
d) En el supòsit 1 .d) de l'article anterior, per metre quadrat de cartell: 44,50 €.
e) El 2,90 per cent en els supòsits del número 3 de l'article anterior.

2. En els casos de llicències en relació a edificis i instal·lacions realitzades pels
propietaris o interessats, sense que el propietari o interessat, s'hagi ajustat a la
llicència d'obres, i que hagi necessitat d'una legalització prèvia, meritarà el 4 per cent
del pressupost de legalització.

3. En cas de desestiment formulat pel sol·licitant amb anterioritat a la concessió de la
llicència, les quotes a liquidar seran el 50 per cent de les senyalades en el número
anterior, sempre que l'activitat municipal s'haguès iniciat efectivament.

4. Es considerarà com a minim fix la quantitat de 33,10 € quan, en l'aplicació de
l'establert a l'apartat 1 no s'arribi a n'aquesta quantitat, o quan l'actuació urbanística
subjecta a llicència no suposi cap cost.

Taxes per llicència d'obertura d'establiments i instal·lacions.
La quota tributària prèvia es calcularà a partir de la base imposable, lilquidant-se a 1%, amb
una mínim de 300 €. Damunt la quota tributària prèvia s'hi aplicaran els següents coeficients
correctors en funció de la qualificació de l'activitat.

Activitats permanents majors 2
Activitats permanents menors 1
Activitats permanents innòcues 0,5
Activitats no permanents temporals convalidables 2
Activitats no permanents temporals no convalidables 1,5
Activitats no permanents extraordinàries 1
Activitats no permanents exceptuadles 1
Altres activitats no permanents 0,5
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Activitats catalogades permanents 2
Activitats catalogades no permanents 1

Als garatges particulars no serà d'aplicació el referit coeficient de qualificació.

Per instal·lació de les activitats d'atraccions durant les fires i festes, la quota tributària serà de
161,45 €.

Article 7. Exempcions i bonificacions.
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.

Article 8. Meritació.
Taxes urbanístiques.
1. Es mérita la taxa i apareix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'activitat municipal en

que constitueix el fet imposable. Amb aquests efectes, s'entén que l'activitat s'inicia el
dia de la presentació de l'oportuna sol·licitud de llicència urbanística, si el subjecte la
formula expressament.

2. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver obtingut l'oportuna llicència, la
taxa es meritarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal conduent a determinar
si l'obra en qüestió ès o no autoritzable, independentment de la iniciació de l'expedient
administratiu que es pugui instruir per a l'autorització d'aquestes obres o la seva
demolició si no fossin autoritzables. En aquest cas, d'acord amb el que prescriu
l'article 65.1 de la Llei 10/90 de disciplina urbanística de la CAIB, per tramitar la
llicència serà necessari formalitzar a favor de l'Ajuntament una fiança a aval bancari
equivalent al 20% del pressupost del projecte tècnic per tal de garantir el pagament de
les quantitats que resultin com a conseqüència de la sanció que fos procedent
imposar o de les mesures de restabliment de la realitat física alterada.

3. L'obligació de contribuir una vegada apareguda no es veurà afectada de cap manera
per la denegació de la llicència sol·licitada o per la concessió d'aquesta condicionada
a la modificació del projecte presentat, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant
una vegada aconseguida la llicència.

4. No es tramitaran les sol·licituds sense que s'hagi efectuat el pagament corresponent.

5. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat administrativa o el servei
públic no es presti, procedirà la devolució de l'import corresponent.

Taxes per llicència d'obertura d'establiments i instal·lacions.
6. Es mérita la taxa i neix l'obligació de contribuir, quan s'inicia l'activitat municipal que

constitueix el fet imposable. A aquest efecte, s'entèn iniciada l'activitat en la data de
presentació de l'oportuna sol·licitud de la llicència d'obertura, si el subjecte passiu la
formulà expressament.

7. Quan l'obertura s'hagi realitzat sense haver obtingut l'oportuna llicència, la taxa es
mérita quan s'inicia efectivament l'activitat municipal amb l'objectiu de determinar si
l'establiment reuneix o no les condicions exigibles, amb independència de la iniciació
de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per autoritzar l'obertura de
l'establiment o decretar-ne el tancament, si no n'ès autoritzable l'obertura.

Paper transcripció acords i resolucions



(OVERN DE LES ILLES BALEARS

0450081 I

8. L'obligació de contribuir, una vegada nascuda, no resulta afectada de cap manera, per
la denegació de la llicència sol·licitada o per la concessió d'aquesta condicionada a la
modificació de les condicions de l'establiment, ni per la renúncia o desestiment del
sol·licitant, una vegada concedida la llicència.

Article 9. Declaració.
Taxes per llicència d'obertura d'establiments i instal·lacions.
1. les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obertura d'establiment

industrial o mercantil han de presentar prèviament, al Registre General, l'oportuna
sol·licitud especificant l'activitat o activitats a desenvolupar en el local, i han d'adjuntar
el contracte de lloguer o títol d'adquisició del local i indicant, en aquest darrer cas, si el
local tè assignat valor cadastral, el preu d'adquisició o el cost de construcció.

2. Si desprès de formulada la sol·licitud de llicència d'obertura canvia o amplia l'activitat
a desenvolupar en l'establiment o s'amplia el local inicialment previst, aquestes
modificacions s'han de fer saber a l'Administració Municipal de la mateixa forma que
s'exigeix en la declaració prevista en el número anterior.

Article 10. Liquidació i ingrés.
Taxes per llicència d'obertura d'establiments i instal·lacions.
1. Finalitzada l'activitat municipal i dictada la Resolució municipal que escaigui sobre la

llicència d'obertura, es practica la liquidació corresponent per la taxa, que es notifica al
subjecte passiu per al seu ingrés directe a la caixa Municipal utilitzant els mitjans de
pagament i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.

2. Quan el subjecte passiu ès propietari usufructuad o concessionari de l'establiment, i el
local, no tè assenyalat valor cadastral, es practica una liquidació provisional prenent
com a base imposable el valor d'adquisició o el cost de construcció de l'esmentat
local. Fixat el valor cadastral es practica la liquidació definitiva corresponent de la
quota de la qual es dedueix la liquidada provisionalment, ingressant-ne la diferència a
la caixa Municipal o tornant d'ofíci, si així resulta, a l'interessat, l'excès ingressat a
conseqüència de la liquidació provisional.

Article 11. Normes de gestió.
Taxes urbanístiques.
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència hauran de presentar a

l'Ajuntament l'oportuna sol·licitud, fent constar tota la informació necessària per a
l'exacta aplicació d'aquesta taxa.

2. El procediment d'ingrès serà, tal com preveu l'article 27 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, el d'autoliquidació. Els subjectes passius hauran d'autoliquidar la taxa en el
moment d'iniciar-se la prestació del servei o activitat.

3. En les obres que, d'acord amb les ordenances d'edificació municipals, comportin
l'obligació de col·locar tanques o bastiments a la via pública, s'exigirà el pagament
dels preus públics corresponents a aquests conceptes, conformement amb el que es
diu a les ordenances d'aquests preus públics. Amb aquests efectes, els sol·licitants
d'aquesta classe de llicències hauran d'adjuntar a les seves peticions la declaració de
tots els elements necessaris per a la determinació dels preus públics.
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Taxes per llicència d'obertura d'establiments i instal·lacions.
4. La Taxa per llicència d'obertura i/o funcionament és independent i diferenciada de la

taxa per Llicències Urbanístiques que es pugui meritar com a conseqüència de
l'execució de les obres d'acondicionament o instal·lacions de l'establiment. En

conseqüència, a les sol·licituds de llicència d'obertura respecte d'activitats subjectes
s'haurà de deteminar en el preceptiu projecte el pressupost desglossat de les partides
corresponents a les instal·lacions de l'activitat (maquinària, mobiliari, instal·lacions
elèctriques, climatitzacions...). La tramitació de la llicència per a l'execució de les
obres esmentades s'ajustarà a les disposicions contingudes a aquest ordenança
fiscal. Taxa per Llicències urbanístiques.

5. Les llicències d'activitats complementàries no permanents es concediran
condicionades a la llicència d'obertura de l'activitat principal, i caducaran el darrer dia
de l'exercici en què es varen concedir, a no ser que s'estableixi una caducitat diferent,
i podran ser renovades, amb una petició prèvia de la persona interessada. La quota
tributària resultant tindrà caràcter anual i irreductible.

6. Les llicències, excepte les assenyalades en l'apartat anterior, caducaran quan es
produeixi el cessament en l'exercici de l'activitat. La declaració de caducitat podrà
realitzar-se a sol·licitud del titular de la llicència o, en el seu defecte, d'ofici per
l'Administració Municipal, quan tingui coneixement del cessament a través de la baixa
censal en l'impost sobre activitats econòmiques davant de l'Agència Estatal de
l'Administració Tributària.

7. Els titulars d'activitats que, d'acord amb la legislació, s'hagin de sotmetre a informació
pública s'hauran de fer càrrec de les despeses que es derivin de l'anunci en un dels
diaris de la comunitat i de la col·locació d'un cartell en el lloc on es realitzi l'activitat.
En la llicència d'instal·lació es realitzarà la liquidació corresponent al tràmit de la
informació pública.

Article 10. infraccions i sancions.
Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions
que hi corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 178 i següents
de la Llei General Tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
Les infraccions i sancions tributàries ho seran sense perjudici de les que puguin correspondre
per infraccions previstes a la Llei del sól i a les normes concordants.

Disposició derogatòria.
Queden derogades totes les disposicions i ordenances contràries al nou texte.

Disposició final única.
La present ordenança entrarà en vigor el dia següent de la data de publicació dels text íntegre
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El Sr. Miguel Bernat pensant amb els administrats volgué deixar constància del seu vot en
contra, per que, explicà que en temps de crisis no era bo augmentar els imposts o implantar-
ne de nous, ja que era un cost afeixi't per un sector prou castigat, i demana una reflexió a
l'equip de govern, per tal de no causar més perjudici als afectats.
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Sotmesa a votació la proposta obtingué el següent resultat en primera votació.

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

Sotmesa novament a votació la proposta obtingué el següent resultat en segona votació

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

Quedant aprovat amb el vot de qualitat del Batle.

NOMS CARRERS URBANITZACIÓ SES ROTGETES.-

P RO PO SIA

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 identificado dels meteixos. Propossam
utilitzar noms de puigs de la nostra serra de Tramuntana que poden ser el següents:

PROPOSTA

DENOMINACIÓ ACTUAL DENOMINACIÓ PROPOSTA

Vial A Puig de ses Forques
Vial B De na Llivanya
Vial 1 Des Moll Nou

Vial II De Miralles

Vial III Des Coll de sa Caramella

Vial IV De Can Fons

Vial V De Can Roca

Vial VI De na Sureda

Vial IX De Son Morlà

ViaIX De Na Bastera

Vial XI De s'avenc den Corbera

Vial XII De Son Bauzà
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Vial XIII De Can Maiol

Vial XIV De Can Roses

Vial Principal Av. Ses Rotgetes
Vial Mort De Son Antic

Vial Central De Son Tugores
Vial Sud De Son Maixella

El Sr. Severiano Quevedo dona lectura al següent;

Sessió extraordinària del Ple de TAjuntament d'Esporles de dia 7 d'octubre de 2010.
Ordre del dia:
12." Noms carrers Urbanització Ses Rotgetes.

A la sessió extraordinària del Ple de 2 d'abril de 2009, a l'ordre del dia, punt 9, Nova
denominació dels vials de Ses Rotgetes.

El batle proposà consultar a les AAW i donar peu a la seva participació.
Posteriorment, el batle proposà un canvi dels noms a la proposta del PSOE i posar-lo a
exposició publica.

Convocà a una reunió els veïnats de Ses Rotgetes en mínima participació, lo que
demostra el nul interès en la proposta esmentada.

El 13 d'agost, la AAW de Jardin de Flores en assemblea general ordinària acordà
per unanimitat rebutjar la proposta del Consistori. Instancia en numero d'entrada 3263 de 24
d'agost.

D'altres veïnats feren instancies en la mateixa petició, números de entrada 3003,
3186, 3266, 3267, 3370 de 2009.

A la sessió ordinària del Ple d'aquest ajuntament de 26 de novembre de 2009, a
l'ordre del dia, punt 11, Retolació dels carrers de Ses Rotgetes.

El batle decidí retirar-lo de l'ordre del dia.

Vèiem que el primer intent de canviar els noms dels carrers de Ses Rotgetes va tenir
el rebuig dels veïnats.

A pesar de tot es torna a dur el Ple.

Lo més important que hem de tenir en compte es la decisió dels veïnats i no el
capritxos dels politics.

Diversos son els motius per escoltar els veïnats i deixar de prendre decisions que van
en contra dels seus interessos.
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Els problemes que ocasionarà degut al canvi de les documentacions de tota mena
serà significatiu, tant en lo que es refereix a les privades com a les publiques, DNI, passaport,
carnet de conduir, hisienda, bancs, escoles, empreses, etc...

Hi ha casos sagnants:

- Comercials que hauran de comunicar-lo a tots els seus clients.
Societats domiciliades a Ses Rotgetes, que per fer el canvi han de intervenir notaris i
advocats, amb una despesa important.

Un altre factor important a tenir en compte es el rebuig que aquestes actuacions provocan
en contra dels politics.

Es opinió general, que els politics no estan per crear problemes als ciutadans , si no per
resoldrer-los, que es preocupin de la neteja, del manteniment dels carrers, de la seguretat i
de fer una bona administració del municipi.

Que si els cartells actuals estan en mal estat es culpa de Tajuntament que no els
mantenen adequadament pintan-los i col.locan-los en lloc ben visible.

Que per facilitar la localització dels vials es posi a Tentrada de les urbanitzacions un
plànol ben visible.

Els verinats opinen que Tactual senyalització es més eficaç per ser numèrica i correlativa i
per tant la localització dels vials es més fàcil i practica.

La gran majoria dels veïnats rebutgen el canvi dels noms dels carrers de Ses Rotgetes i
Jardin de Flores i per demostrar-lo aquí tenc les copies de les instancies presentades Tany
2009 i 143 més que es presentaren ahir.

Aquets documents recolzen la decisió del PP d'Esporles de votar en contra del canvi,
demanem que tots els partits votin en contra o que el batle retiri aquest punt de Tordre del dia
i es comprometi a no tornar-lo a dur el Ple, ja que la voluntat de la majoria dels veïnats de Ses
Rotgetes i Jardin de Flores està per damunt dels capritxos politics.

Afegint que el més important era recolzar els veïns, que la mostra de 140 en contra
era prou convincent i votar en contra.

La Sra. Aina Salom digué que havien passat dos anys des de que es va començar
Texpedient, que havien tingut temps per presentar al·legacions els veïns hi no ho havien fet, i
ara fora de termini en presenten. Que el seguiment d'aquest expedient era una dedicació
política, no anar en contra de les persones, que no era cap catàstrofe en dos anys, canviar
els nom dels vials, que els documents en aquest temps era més que suficient per posar-los al
dia, i definitivament s'arreglava un tema que donava lloc a confusions. Que en definitiva no
estava d'acord amb les afirmacions del Sr. Severiano. A la seva lectura, del discurs polític,
perqué quan diu que han de ser el politics ajut als ciutadans s'expressa de manera que
sembla que ell no està assegut com regidor del PP, i polític, pareix que son just els altres els
que se dediquin a la política, i no és així, ell també fa política pels seus no per tothom i des de
la dreta que és el partit al qual representa. Que sí estava d'acord en que és posessin uns
mapes per saber en cada moment a on un està situat, quan circula per Ses Rotgetes que ha
proposat el sr. Quevedo.
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El Sr. Batle digué que durant l'exposiclô publica s'havia notificat a tots el veïns de Ses
Rotgetes, quan era el moment i només s'havien presentat set o vuit al·legacions, i respecta
del canvi de documentació donant un temps no pareixia cap drama i dignificava el lloc posant
els topònims de la zona, que Ses Rotgetes igualment que Esporles, es mereixien pels seus
carrers un nom digna.

El Sr. Miguel Bernat, digué que no entenia la manera de fer de l'equip de Govern, que
havien de pujar els impostos i després creaven una despesa a totes llums innecessari, i a
més mantenir dos noms era crear més confusió. Que no podia entendre com es perdien amb
una enumeració tan clara, que no podia pensar el futur en noms que no tenien que veure uns
amb els altres, que si no hi havia un pacta polític no es podia entendre, ja que l'actuació
ocasionaria, despesa, temps i molèsties.

El Sr. Batle que la despesa segons paraules del Sr. Quevedo era necessari ja que els
cartells estaven en mal estat i a més així d'alguna manera reproduint els topònims d'Esporles,
es preservaven.

Sotmesa a votació la proposta obtingué el següent resultat en primera votació.

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

Sotmesa novament a votació la proposta obtingué el següent resultat en segona votació

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

Quedant aprovat amb el vot de qualitat del Batle.

MOCIO CAMÍ DE PLANÍCIA.- El Sr. Batle Miquel Ensenyat Riutort presentà una Moció per
urgència, en relació al Camí de Plañida.

Sotmesa a votació la urgència de tractar el tema es aprovat per unanimitat.

MOCIO

"ACORD D'ASSIGNACIÓ D'USOS I INTESITAT DELS ACCESSOS A LA FINCA
PLANÍCIA.- El Sr. Pere Trias Aulí dona lectura a la següent:

PROPOSTA

Vista la proposta del Consell Insular referent als camins que intercomuniquen els
municipis d'Esporles, Banyalbufar, Puigpunyent i Estellecs. Pel present venc a proposar a
aquest ajuntament el següent acord:

1.- Adherir-nos a la proposta d'acord del Consell Insular de Mallorca (departament de
Medi Ambient) d'assignació d'usos i intensitat dels accessos a la Finca de Planicia.

2." Comprometre'ns a vetllar per al compliment d'aquest acord.
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Sotmesa a votació la proposta amb les esmenes fou aprovada per unanimitat dels
assistents."

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

PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Gaspar Sabater demana al Sr. Batle que es fes el possible per arreglar les zones
verdes del poble, ja que per exemple la zona verda de son Trias, era més pròpia d'Afganistan
que d'Esporles.

Demana que li fos enviat el nou organigrama de la brigada de l'ajuntament.

El Sr. Severiano Quevedo demana: quan es retiraren les banderes de la façana es va dir
que era per col·locar millor els pals, ara tenim pals nous, que passa amb les banderes?, per
que no es posen?.

La Sra. Dolors Nadal demana informe de les diferencies dels cens escolar entre l'any
passat i aquest any de l'escola de musica.

La sra. Salom, demana:

- Quan estaran posats els ressalts a les Rotgetes.
- Si ja han retirat la brossa del camí que va al parc BIT.

Que el Batlle torni escriure a la Batlessa de Palma un escrit per que actuï, tal i
com toca amb el tancament de les barreres del camí de c'an Mallol, ja que no ha contestat
a la carta del mes de juny.

El Sr. Miguel Bernat demana pels informes d'urbanisme que tenia pendents de rebre
(Carol de Benito, Farmàcia).

Referent als esports, perspectives de futur com estava el futur del patronat, les reunions
dels diferents grups etc.

- Que la memòria de Protecció Civil no li havia arribat.
- Conveni plaça s'Esgleieta per quan l'inicií de les obres?.

Respecta del pàrking del carrer Quarter, com es pensen sol ventar les dificultats que
tenen per sortir els cotxes?.
Respecta de les mesures anticrisis dins de la reducció de la despesa telefònica, s'han
reduït mòbils i fixos, que ja sabia que no importava acord de plenari però si voldria tenir I'
informació damunt aquest tema.
I de la reducció del llim del camp de futbol. Pel que feia el contracta del bar entenia que ja
havia vençut que es pensava fer?.
Del problema del gasoil del pavelló de I' Institut, de qui era competència?, com es
pensava resoldre?.
Les obres del Pla E II, han acabat?, com està l'adaptació a l'administració electrònica?.

El Sr. Antoni Asensio respongué pel que feia als jardins entenia que es feia el
manteniment dins les seves possibilitats, però que l'informaria. Respecta de la brigada
que volia exactament que li passes.

El Sr. Sabater digué que una relació dels distints càrrecs, qui era el capatàs etc.
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Respecta de l'inicií del curs escolar, com havia passat poc temps encara, no tenia tota la
informació, que després del primer consell escolar l'informaria.

La Sra. Nadal demanà que si es convocava el Patronat si la podia informar.

Pel que feia al camp de futbol el Sr. Asensio digué que el llum només s'havia reduït
pels entrenaments, i que de cada torre només es llevava un magneto tèrmic.

Del gasoil del pavelló digué que una càrrega la posava l'ajuntament i un altre l'institut i
que el problema havia estat que el Coordinador Esportiu no havia tingut accés, peró ja
s'ha demanat la clau.

Respecta del Patronat d'Esports el tema no està tancat i es cerca un sistema que hi
guanyin tots .

El Sr. Josep Ferra digué que respecta de la subvenció dels esports s'estava cercant
una solució lo més objectiva possible, en funció de les fitxes, barems etc. I després una
seria d'indicadors.

El Sr. Batle pel que feia al manteniment digué que es feia tot el possible amb els
efectius de que disposava i que no sols els llocs indicats ho podien fer millor, si no a
d'altres peró amb els recursos de que disposaven es donaven més serveis que a altres
pobles.

Respecta de les banderes, que quedes clar que no per que fos nacionalista no
penjava les banderes, si no que les s'havien llevat del balcó per que hi havia perill de que
en una ventada caigués tot. Que es posaren a la plaça a una altura poc apropiada i que la
gent hi arriba, per tal d'evitar el vandalisme, està previst que quan la policia local ocupi les
noves dependencies que s'arriï la bandera el mati i a la tarda es replegui.

Respecta dels informes faré el possible per que els tingueu ràpid.

En relació als tubs es posarà en coneixement del director de l'obra per que faci un
informe.

De s'Esgleieta s'està esperant de convenia amb el CIM, per que es pagui de 1%
cultural.

A les mesures anticrisis no hi havia I' intenció d'enganar al PR, si no que el que es
pretén es optimitzar els recursos, i que hi havia algunes associacions al poble que tenien
ADSL, com el futbol, la Tercera Edat i d'altres no, com a la Biblioteca totes les
associacions disposen d'ADSL i WIFI, no es cap capritx la suspensió, si no un intent de
controlar la despesa corrent i evitar de suprimir serveis.

Respecta del Pla E, ja disposem dels apreills, i s'està en el procés de formació.

El Sr. Miguel Bernat volgué deixar constància de que no havia dit si hi estava d'acord
0 no en les mesures preses.

La Sra. Aina Salom demana la fotocopia de l'escrit de l'ajuntament de Palma del Camí
de son Mayol i demana tornar fer l'escrit a l'ajuntament de Palma i al Delegat del Govern.

Demana informació de la brossa del carrer de Ses Rotgetes que va al Parc Bit.
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Se li respongué que diumenge passat va ser la fira i que havien tingut urgència de
buidar els pous negres, però que ho tenien present.

Que els ròtols del vial de la dreta, per que no s'havia actuat.

Que passava amb els ressalts de goma, quan es posaran?.

El Sr. Batle respongué el Sr. Bernat, pel que feia al contracte del bar del futbol que ho
tenia previst.

El pàrking del carrer Quarter s'està mirant un sistema d'adoquins per millorar
l'aparcament.

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

Esporles, 7 d'octubre de 2010
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Se li respongué que diumenge passat va ser la fira i que havien tingut urgència de
buidar els pous negres, però que ho tenien present.

Que els ròtols del vial de la dreta, per que no s'havia actuat.

Que passava amb els ressalts de goma, quan es posaran?.

t, pel que feia al contracte del bar del futbol que ho

stà mirant un sistema d'adoquins per millorar

'alats a l'ordre del dia, essent les vint-i-una hores i
Sió, i per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la
'ist-i-plau estenc la present Acta al lloc i la data
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