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

2011

VOLUM II

DILIGÈNCIA D'OBERTURA:

El present llibre d'Actes consta de vuitanta-vuit fols
útils enquadernats, numerats des del 0449593 al
0449680, legalitzats cada un d'ells amb la rúbrica del
President i el segell de la Corporació.

Esporles, 31 de desembre de 2011

Vist-i-Plau
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ACTA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ

Dia: 11 de juny de 2011
Hora: 12,00 hores.
Lloc: Casa Consistorial d'Esporles.
Primera convocatòria.

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

Miquel Enseñat Riutort
Francisca A. Torres de la Fuente
Maria Ramón Salas
Josep Maria Ferra Terrasa
Vicenç Vidal Matas
Antonio Asensio Campoy
Miquel Bernat Bosch
Dolors Nadal Llinàs
Severiano Quevedo Mora
Margarita Alemany Alorda
Julio Dalmau de Mata

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

CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT

La Secretaria explica que d'acord amb el que disposen els articles 195.2 de la llei orgànica 5/1985,
de 19 de juny, de regim electoral general (LORES) i 37. 2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s'aprova el reglament d'organització, funcionament i regim jurídic de les entitats
locals (ROF), s'ha de constituir una Mesa d'Edat integrada pels electes de més i menys edat
presents a l'acta i de la qual n'és secretaria la de la corporació

En conseqüència es constitueix la Mesa d'Edat, integrada pel regidor electe de més edat,
Severiano Quevedo Mora i pel de menor edat, Maria Ramon Salas.

Hi actua de Secretària la de la Corporació.

CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT

La Mesa declara oberta la sessió i es comproven les credencials presentades així com
l'acreditació de la personalitat dels electes per les certificacions trameses per la Junta Electoral de
Zona.
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Hi assisteixen els regidors anomenats a l'encapçalament, els quals representen la majoria
absoluta dels membres que de dret corresponen al Municipi, per la qual cosa la Mesa declara
constituïda la Corporació.

La Secretària de la Corporació, d'acord amb l'art. 36.3 del ROF, posa a disposició dels
regidors electes l'acta d'arqueig, els justificants i l'inventariï del patrimoni municipal.

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

Miquel Enseñat Riutort
Francisca A. Torres de la Fuente
Maria Ramón Salas

Josep Maria Ferra Terrasa
Vicenç Vidal Matas
Antonio Asensio Campoy
Miquel Bernat Bosch
Dolors Nadal Llinàs
Severiano Quevedo Mora
Margarita Alemany Alorda
Julio Dalmau de Mata

La secretaria intervé novament per explicar que es cridaran un per un els regidors seguint l'ordre
que figuri en les certificacions de la Junta Electoral de Zona, inclosos els regidors integrants de la
Mesa. Els regidors es desplaçaran davant aquesta i prendran possessió del seu càrrec segons la
formula legal.
Tot seguit el president de la Mesa crida un per un els regidors, els regidors van prenent possessió
del seu càrrec davant la Mesa, llegint la formula següent:

"Jurau 0 prometeu per la vostra consciència i pel vostre honor de complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei, i d'observar i fer observar la Constitució, com a
norma fonamental de l'Estat ?

Els regidors contesten:
Miquel Enseñat Riutort, sí, promet, per imperatiu legal i sense renuncia el dret

d'autodeterminació del meu poble
Francisca A. Torres de la Fuente, si promet
Maria Ramón Salas, si promet.
Antonio Asensio Campoy, si, promet.
Josep Maria Ferra Terrasa, si, promet, per imperatiu legal i sense renuncia el dret

d'autodeterminació del meu poble.
Vicenç Vidal Matas, si, promet, per imperatiu legal i sense renuncia el dret

d'autodeterminació del meu poble

Miquel Bernat Bosch, si, jura
Dolors Nadal Llinàs, si, jura
Margarita Alemany Alorda, si jura
Severiano Quevedo Mora, si promet
Julio Dalmau de Mata, si promet
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Tot seguit, es declara constituïda la Corporació.

La Presidència de la mesa anuncia que es procedirà a l'elecció del Batle, i assenyala,
d'acord amb l'art. 196 de la LOREG, que podran ser-hi candidats tots els regidors que encapçalen
les corresponents llistes i que serà proclamat electe qui obtingui la majoria absoluta i que si ningú no
obtenia aquesta majoria, serà proclamat Batle el regidor que hagués obtingut més vots populars en
les eleccions d'acord amb l'acta de proclamació tramesa per la Junta Electoral de Zona.

El Sr. President de la Mesa demana als caps de llista dels diversos partits politics si es presenten
com a candidats a la Batlia;

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

Renuncien a ser candidats:

Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Julio Dalmau de Mata

Per tant, queda com a candidat:
Miquel Ensenyat Riutort

Es fa la votació i el resultat és:

Miquel Enseñat Riutort, sis (6) vots a favor del PAS - PSM . Els grups municipals PP i el
PSOE s'abstenen amb cinc (5) vots

Per haver obtingut la majoria absoluta , d'acord amb l'art. 196,c) de la Llei Orgànica 5/1985,
del 9 de juny, queda proclamat Batle MIQUEL ENSENYAT RIUTORT.

El Batle electe pren possessió del seu càrrec davant l'ajuntament per mitja de la formula
legal següent:

Jo promet per la meva consciència i pel meu honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de batle de l'ajuntament d'Esporles amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la constitució
com a norma fonamental de l'Estat, per imperatiu legal i sense renuncia al dret d'autodeterminació
del meu poble

El President de la Mesa lliure el bastó de comandament.

Tot seguit el Batle assumeix la Presidència i dona la paraula :

El Sr. Miguel Bernat Bosch es dirigeix a tota la corporació amb les següents paraules:

Bon dia a tothom i benvinguts, en primer lloc vull donar l'enhorabona al PSM per la seva
victòria per majoria absoluta el passat 22 de Maig.
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Crec que en el sistema democràtic el dia de les eleccions es com l'arribada al cim,i en
aquest el poble ha parlat clar i per tant els polítics hem de callar i acatar.

El Partit Popular estam ben orgullosos d'esser regidors d'aquest Ajuntament i exercirem
una oposició lleial durant els propers 4 anys, així com ja ho ha fet durant la legislatura que hem
acabat.

Sabem que aquesta que comença'm avui es caracteritzarà per la seva duresa, hem
viscut una crisis econòmica centrada amb les entitats financeres, i crec que ara serà una crisis
econòmica centrada amb el sector públic i per tant suposarà un gran esforç per l'equip de
govern, i per això el Partit Popular estarà per aportar el seu granet d'arena des de l'oposiciò,
donant el nostre recolzament a aquelles propostes que coincideixin amb el nostre ideari, i també
exercirà un control de les accions i decisions que es prenguin des de I' equip de govern, i com
sempre, com ja hem fet fins ara, oferint alternatives als projectes o decisions que no ens
pareguin oportuns per tots els esporlerins.

No me queda mes que en nom del Partit Popular desitjar molta sort i molta feina al batle
Miquel Ensenyat i als seus regidors.

Moltes Gràcies.

El Sr. Julio Dalmau de Mata es dirigeix a tota la corporació amb les següents paraules:

Bon dia a tothom.

Abans de tot, vos volia donar les gràcies per assistir a aquest acte de constitució de la
corporació municipal, un dels dies que, cada quatre anys és, sense dubte, dels més importants
per al nostre poble.

Vull començar la meva intervenció fent esment al passat dia 22 de maig, quan els
ciutadans i les ciutadanes d'Esporles van ser cridats a les urnes per elegir la composició del
Consistori que ens ha de governar al llarg d'aquests quatre anys.

Els resultats que es desprengueren d'aquestes eleccions foren clars i posaren de relleu la
voluntat dels esporlerins i esporlerines d'estar regits per una àmplia majoria progressista i
d'esquerres.

En aquest sentit, els resultats del passat dia 22 responen a la fisonomia del nostre poble.
És sabut que durant el temps de la II República i una vegada es recuperaren les llibertats,
després de la dictadura franquista, les candidatures d'esquerres gairebé sempre han estat les
més votades al nostre municipi.

Si més no, el Consistori que conformem avui té una particularitat que feia alguns anys que
no es donava: l'existència d'una majoria absoluta.

Des del Partit Socialista d'Esporles no volem prejutjar abans d'hora la gestió d'aquesta
majoria, però creiem que no ha de servir d'excusa per deixar de banda el diàleg amb la resta de
forces polítiques aquí representades, ni per prendre decisions de manera unilateral.
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Per aquest motiu, per evitar que es puguin donar les situacions a les que feia esment; els
Socialistes d'Esporles farem una oposició constant, constructiva, responsable i arrelada a les
necessitats del poble i les seves barriades.

Des d'aquesta posició, l'equip de govern sempre ens trobarà per consensuar totes
aquelles propostes que caminin en la direcció de treballar per un municipi millor.

Si més no, de la mateixa manera, tampoc ens tremolarà la veu a l'hora de denunciar
aquelles actituds i iniciatives que no considerem correctes o adients.

El nostre vot, avui, camina en aquest sentit, ens hem abstingut amb la voluntat de partir
des d'una posició intermèdia, mantenint la nostra independència com a grup i una veu pròpia des
de l'oposició.

Així, des de l'oposició treballarem per aplicar el nostre programa electoral i, sobretot, per
aplicar els eixos principals que el conformen, com són;

L'aposta per un nou model de creixement econòmic centrat en un tema clau: la
transparència i el rigor pressupostari, i una millora en la planificació turística, basada en la
potenciació d'Esporles com una marca de turística de qualitat.

L'impuls ferm i constant de les polítiques socials, apostant per facilitar l'aplicació de la Llei
de Dependència i potenciant l'envelliment actiu de les persones majors.

Apostant per un Ajuntament d'excel·lència, proper, modern i participatiu, mitjançant la
introducció de l'administració electrònica i la millora en els canals de participació ciutadana.

La neteja i manteniment constant de les vies públiques i del mobiliari urbà.

L'aposta per un model urbanístic racional i de qualitat, fent aplicar la disciplina urbanística.

El canvi de model en l'actual sistema de transport públic. Cal treballar de manera conjunta
amb la Conselleria de Mobilitat per adequar el tipus de vehicle a la demanda existent,
incrementar les aturades a les diferents barriades i les freqüències amb l'Hospital de Son
Espases.

Obrint la cultura i les nostres festes a tots els ciutadans per fer-les mès participatives.

El compromís ferm de l'Ajuntament amb l'èxit escolar i la promoció d'activitats saludables
pels joves.

Aquest ès el nostre compromís. El compromís que vam adquirir amb els ciutadans i
ciutadanes d'Esporles al llarg de la campanya electoral, i el compromís que tenim amb les
persones que van apostar per la nostra candidatura com la millor opció per garantir el futur del
nostre poble.

Des d'aquest compromís, treballarem per tornar a la política la seva vocació de servei
públic i fer-la mès propera als ciutadans.

Les persones que avui seiem en aquesta sala de Plens, tenim el futur d'Esporles a l'abast
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de les nostres mans i depèn de nosaltres donar les respostes locals a aquelles problemàtiques
globals que tant ens estan afectant.

Avui tenim l'opció de treballar per un poble millor, centrat en les persones i en el seu
benestar. És responsabilitat de tots estar a l'alçada de les circumstàncies i complir amb la
responsabilitat que ens lliga amb els nostres conciutadans.

Aquesta és la meva manera de fer i entendre la política. I ho faré amb la satisfacció de
poder posar veu a un Partit històric al meu poble, Esporles.

Moltes gràcies.

Després d'aquestes intervencions, conclou l'acte el batle que manifesta el següent:

Vull que les primeres paraules siguin d'agraïment tant en nom propi com en nom de tots
els regidors i regidores del nostre grup a totes aquelles persones que ens han donat la seva
confiança. Representar, servir, fer feina en definitiva per al Poble d'Esporles és sens dubte una
tasca que ens omple a tots els que seiem a n'aquesta mesa, de profund orgull, satisfacció i
també de responsabilitat.

Sempre he defensat que per tenir consciència de País, hem de tenir primer consciència
de poble. De Poble amb majúscules. Consciència que no és per res un concepte ancorat just en
la nostra història recent o llunyana, sinó que és un concepte dinàmic que s'ha de treballar dia
rere dia i que afecta tots els àmbits de la nostra existència personal i col·lectiva i especialment a
allò que tots els esporlerins i esporlerines tenim en comú: la nostra cultura, la nostra llengua, les
nostres tradicions, el nostre patrimoni, els carrers , les places, els jardins, els equipaments i el
serveis, els infants, els joves, les persones majors, les famílies, les entitats, les associacions, els
comerços, les empreses....

Per tot això farem feina els qui a partir d'ara tenim la responsabilitat de governar, per això
i perquè l'Ajuntament sigui realment la casa de tots i totes els esporlerins i esporlerines, amb les
portes ben obertes de pinta en ample per tothom. Perquè això, és un projecte de tots i totes.
Necessita de la implicació de tots i de cadascun dels ciutadans i ciutadanes, en la proposta
d'idees, i sobretot en la presa de decisions.

Son temps difícils i ho seguiran essent els propers anys, haurem de tenir una cura molt
especial de totes aquelles persones que més ho necessiten, entre tots haurem de ser creatius en
inventar o reactivar nous flions d'ocupació, noves maneres de creació de riquesa, de llocs de
feina, de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient....tenim el bagatge , vivim en un
entorn, la serra de tramuntana, privilegiat, i que suposa un potencial increïble, haurem de ser
creatius, imaginatius i arriscats, els nostres padrins ho foren i ho aconseguiren. I noitros amb
l'esforç i la implicació de tots ben segur que també ho aconseguirem.

En temps d'adversitat farem feina , per mantenir i millorar el nivell de tots i cadascun dels
serveis, i projectes que sempre han fet d'Esporles un Poble Pioner: els educatius, socials,
participatius, culturals, de gestió de residus...

Ben segur que així entre tots aconseguirem fer un poble gran en valors i que miri el futur
amb coratge, esperança i il·lusió.
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Per acabar vull tenir unes paraules d'agraïment per a tots aquells regidors I regidores que
han format part d'aquest Ple de l'Ajuntament durant la legislatura passada i que deixen el seu
càrrec, especialment vull agrair a nen Pere Trias els vint anys de dedicació a n'aquesta casa i en
definitiva al Poble d'Esporles, per noitros i per mi especialment ha estat a més d'un amic, i un
company de camí, un vertader Mestre i un Model d'allò que vertaderament ha de ser un polític.

Com sempre estic al vostre servei. Moltes Gràcies!

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

El Batle, vist que no hi havia més assumptes a tractar, clou la sessió a les tretze hores de
dia onze de juny de dos mil onze, de les quals coses, com a Secretària donc fe.

Esporf

El Batí
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 7 DE JULIOL DE 2011

Membres assistents:

Miquel Enseñat RIutort
Francisca A. Torres de la Fuente
Maria Ramón Salas

Josep Maria Ferra Terrasa
Vicenç Vidal Matas
Antonio Asensio Campoy
Miquel Bernat Bosch
Dolors Nadal Llinàs
Severiano Quevedo Mora

Margarita Alemany Alorda
Julio Dalmau de Mata

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores del
dia set de juliol de 2011, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, en primera
convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència del Sr. Batle, Miguel Ensenyat Riutort, i
amb l'assistència dels senyors regidors que es relacionen a l'encapçalament, amb l'objecte de
celebrar sessió d'organització 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 11 de juny de 2011.

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

PERIODICITAT SESSIONS DE LA CORPORACIÓ.- El Sr. Batle dona lectura a la següent:

PROPOSTA

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

PERIODICITAT SESSIONS

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

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

Es proposa Celebrar La junta de Govern Local cada 15 dies els dijous a les 19,30 hores,
excepte si aquest dia fos festa.
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Sotmès a votació es aprovat per unanimitat.

CREACIÓ I COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS COL·LEGIATS.- El Sr. Batle dona lectura a la

següent:

PROPOSTA

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

CREACIÓ I COMPOSICIÓ D'ÓRGANS COL·LEGIATS

A) Comissió Especial de Comptes

Matèries: examen, estudi i informe dels Comptes anuals.
Composició: President: El Batle o Regidor en qui delegui

Vocals: Un regidor del PP.
El Regidor d'Hisenda i Pressuposts Sr. Josep Maria Ferra
Terrasa del PAS PSM
El Sr. Juli Dalmau de Mata. PSOE

B) Comissió Informativa General

Matèries: la resta dels assumptes.
Composició: President: Miquel Ensenyat Riutort o Regidor en qui delegui

Vocals: Tots el Regidors de l'Ajuntament

C)Junta de Portaveus
Composició: President: Batle o regidor en qui delegui.

Vocals: Portaveu PAS PSM.
Portaveu PP
Portaveu PSOE

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat.

NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ORGANS
COL·LEGIATS.- El Sr. Batle dona lectura a la següent:

PROPOSTA

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

REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ ALS ÒRGANS COL·LEGIATS

A). Mancomunitat de Tramuntana:
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- El Batle, com a suplent el primer tinent de Batle
- Un representant del PP, com suplent un altre membre del mateix grup.

B). Consell Escolar del C. P. "Gabriel Comas i Ribas":
- Maria Ramon Salas

C). Representant Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació :
Batle Miquel Enseyat Riutort
Suplent, Vicenç Vidal Matas

D) Representant al Consorci:
- Josep Maria Ferra Terrasa

E) Representant Obra Cultural
Maria Ramon Salas

F) Representant Agenda Local 21 :
- Vicenç Vidal Matas

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

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

Sr. Juli Dalmau de Mata del PSGE.
I) Gerent del Patronat d'Escoles Municipals.

Sra. Catalina Oliver Nadal.

J) Patronat Escoles Municipals.
Batle 0 regidor en qui delegui
Un representant de cada grup polític.

K) Patronat Cultura i Esports.
Batle 0 regidor en qui delegui
Un representant de cada grup polític.

L) FELIP
Batle ,suplent Sr. Josep Maria Ferra Terrasa

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat.

INDEMNITZACIÓ REGIDORS.- El Sr. Batle dona lectura a la següent:

PROPOSTA

D'acord amb l'establert a l'article 13 i següents del ROF, respecte a les retribucions
indemnitzacions que podran percebre els membres d'aquesta corporació, a partir del 11 de juny
de 2011, per la present venc a proposar al Ple de l'Ajuntament el següent acord:

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

màxim

Reg.Deleg.Area
Regidors

12x6
12x3
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Import Membres Quantitat

85.50
57.00

5
5

30.780,00 €

10.260,00 €

Regidors amb càrrec de director general al Govern de les Illes Balears i del Consell Insular
de Mallorca, no se'ls retribuirá cap assistència als òrgans col·legiats d'aquest ajuntament.

Als gerents o regidors dels patronats municipals, no se'ls retribuirà cap assistència als
orgues col·legiats.

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

- Grup Polític municipal del P.P. (50 x 12) + (10 x 4 x 12) 1.080,00 €
- Grup Polític municipal del PAS-PSM (50 x 12) + (10 x 6 x 12) 1.320,00 €
- Grup Polígon municipal del PSOE (50 x 12) x (10 x 1 x12) 720,00 €

Batle contractació amb regim de dedicació exclusiva:
2.592,44 euros/ mes per 14 pagues, mès el cost de la seguretat social.

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat.

CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DEL BATLE SOBRE NOMANAMENT DE TINENTS
DE BATLE, MEMBRES DE LA JUNTA LOCAL DE GOVERN, PRESIDENTS DE COMISSONS
INFORMATIVES I DELEGACIONS D'ÀREES A REGIDORS.- El Sr. Batle dona compte de les
següents resolucions de batlia:

DECRET DE BATLIA 338 /11

De conformitat amb les atribucions que me confereixen els articles 21.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i art. 46 i següents del R.O.F. HE
DESIGNAT Tinents de Batle, tot establint l'ordre de prelació per a substitucions que es relaciona,
els Regidors:

1.- - Josep Ferra Terrassa, Primer Tinent de Batle
- Francisca A Torres de la Fuente, Segon Tinent de Batle
- Vicens Vidal Matas, Tercer Tinent de Batle

2.- Publicar aquesta resolució el BOIB.
3.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.
4." Donar compta d'aquest decret al Ple de l'ajuntament.
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Esporles a 4 de juliol de 2011

DECRET DE BATLIA 339/11

De conformitat amb les atribucions que me confereixen els articles 23.1 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i 43 I següents del R.O.F., HE NOMENAT
membres de la Junta de Govern Local els regidors:

1- Josep Ferra Terrassa, Primer Tinent de Batle
- Francisca A Torres de la Fuente, Segon Tinent de Batle
- Vicens Vidal Matas, Tercer Tinent de Batle

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

Esporles a 4 de juliol de 2011.

DECRET DE BATLIA 340/11

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

A favor del Regidor Sr. Josep M® Ferra Terrasa

1. Àmbit dels assumptes als quals es refereix la delegació:
Àrea d'Urbanisme.
Àrea d'Hisenda i Pressuposts.
Àrea d'Administració municipal.

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

A favor de la Regidora Sr. Francisca A. Torres de la Fuente.

1." Àmbit dels assumptes als quals es refereix la delegació:
Area de Promoció Económica i Turisme
Area de serveis Socials , Benestar i Sanitat.

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

A favor del Regidor Sr. Vicenç Vidal Matas

1.- Àmbit dels assumptes als quals es refereix la delegació:
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Àrea de Medi Ambient.
Area de Cooperació al desenvolupament.
Area de Participació Ciutadana

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

A favor de la Regidora Maria Ramon Salas

1." Àrea de Cultura, Festes Populars.
Area de Joventut.
Area d'Educació

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

A favor del Regidor Sr. Antoni Asensio Campoy

1.- Àmbit dels assumptes als quals es refereix la delegació:
Area de Manteniment Vies i edificis municipals
Àrea d'Esports

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

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

Esporles a 4 de juliol de 2011.

DECRET DE BATLIA 341 /11

De conformitat amb les facultats i atribucions que em confereixen els articles 21.3 i 23 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i 43,44 i 45 del R.O.F., es
delega a la Junta de Govern Local l'exercici de les següents atribucions:

1.- Atorgar les següents competències:
a) instal·lació i obertura d'establiments i activitats molestes, insalubres, nocives i

perilloses.
d) llicències urbanístiques, excepte les d'obres menors.
e) aprovació certificacions d'obres.

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

Esporles a 4 de juliol de 2011.

Així mateix dona compte de la constitució dels grups politics i nomenament dels.
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Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint hores quinze
minuts, el Sr. Batle aixeca la sessió, i per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la Secretària
en donc fe, i amb el seu Vist-i-plau estenc la present Acta al lloc i la data assenyalats a
l'encapçalament.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011

Membres assistents:

Miquel Enseñat Riutort
Francisca A. Torres de la Fuente
Maria Ramón Salas

Josep Maria Ferra Terrasa
Vicenç Vidal Matas
Antonio Asensio Campoy
Miquel Bernat Bosch
Dolors Nadal Llinàs
Severiano Quevedo Mora
Julio Dalmau de Mata

Membres que excusen la seva assistència:

Margarita Alemany Alorda

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores del
dia vint-i-nou de setembre de 2011, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, en
primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència del Sr. Batle, Miguel Ensenyat
Riutort, i amb l'assistència dels senyors regidors que es relacionen a l'encapçalament, amb
l'objecte de celebrar sessió d'organització 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.

ACTA ANTERIOR." El Sr. President pregunta si qualque membre de la Corporació ha de fer
qualque observació a l'acta de la sessió ordinària de 7 de juliol de 2011.

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

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de correspondència, es dóna
compte de la correspondència haguda des de l'últim ple, registre d'entrada del núm. 1504 al
3660. Així com de les disposicions oficials.

DECRETS DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batllia haguts des de l'últim
Ple del núm. 244/11 al 527.

DRECRETS A RATIFICAR.-

RESOLUCIO DE BATLIA NÚM. 370/11
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Vista la proposta de la Mesa de Contractació del "SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA
ELECTRICA DELS EDIFICIS, INSTAL·LACIONS I ENLLUMENAT PÚBLIC DE L'AJUNTAMENT
I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS" en la qual es declara nul·la la proposta presentada
per l'empresa GAS NATURAL PENOSA, per no assenyalar l'import de contractació, especificat a
la clàusula 4 del Plec de clàusules administratives que regien el contracte per la present venc a
resoldre:

1." Procedir a declarar desert l'expedient de contractació per al "SUBMINISTRAMENT
D'ENERGIA ELECTRICA DELS EDIFICIS, INSTAL·LACIONS I ENLLUMENAT PÚBLIC DE
L'AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS".

2." Comunicar a GAS NATURAL PENOSA la present Resolució de Batlia.

3." Ratificar al proper ple.

Esporles, 15 de juliol de 2011

Sotmès a votació fou ratificat amb el següent resultat:

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

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 440/2011

Vist que el Consell Insular de Mallorca s'ha dirigit aquest ajuntament proposant la prorroga
del conveni d'encomanda de gestió de recollida selectiva de les fraccions paper i cartó i
envasos lleugers pel present venc a RESOLDRE:

Aprovar sol·licitar a:
CATALINA SOLER TORRES

Consellera Executiva del Departament de Medi Ambient
Consell de Mallorca

Senyora,

El 5 de novembre de 2001 el ple del Consell de Mallorca va adoptar l'acord d'aprovar el
Conveni d'encomanda de gestió entre el Consell de Mallorca i el nostre ajuntament per un
període de 10 anys per tal de què el Consell de Mallorca dugués a terme la gestió de la
recollida selectiva de residus de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers.

En data 2 d'octubre de 2001 el ple d'aquesta corporació va acordar aprovar aquest conveni.

El punt sisè del conveni exposa que tè una vigència inicial fins a l'any 2011 sense perjudici de
la prórroga expressa, que s'haurà de comunicar dos mesos abans de la seva finalització.

El 7 de setembre de 2011 per Decret de Batlia d'aquesta corporació es va aprovar resoldre
la prórroga d'aquest conveni fins al 30 de maig de 2012 i que es portes per la seva ratificació
el proper ple.
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Per tot això, us sol·licitam que el Consell de Mallorca aprovi una addenda al conveni
d'encomanda de gestió de recollida selectiva de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos
lleugers en què es prorrogui el conveni fins a 30 de maig de 2012( municipis zones 1 i 2) 10
de juny de 2012 ( municipis zona 3).

Esporles, 7 de setembre de 2011

El Sr. Vicenç Vidal Matas dona complida explicació de motiu de la prorroga.

Sotmès a votació fou aprovat per unanimitat dels assistents.

DECRET DE BATLIA NÚM. 263/2011

Vista la subvenció atorgada pel SOIB i finançada pel Fons Social Europeu, mitjançant
resolució de data 29 d'octubre de 2010, núm. Expedient 07/00042/2010, mitjançant el qual
s'ha posat en marxa l'escola taller Hort de son Trias amb 17 alumnes i donada la necessitat
que te aquest ajuntament de signar dos convenis de col·laboració amb la UIB, un sobre la
realització de pràctiques dels estudiants de psicopedagogia i l'altre amb estudiants de
pedagogia , RESOLC:

1." Signar l'esmentat conveni

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

Esporles, 12 de maig de 2011

Sotmès a votació fou aprovat per unanimitat dels assistents.

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 404/11

Vistes les certificacions núm. 11, 12, 13, 14 i 15 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 les certificacions núm. 11, 12, 13 i 14 per un import de (0,00 €) zero
euros cada una d'elles.
Aprovar la certificació núm. 15 per un import de (177.093,70 €) cent setanta-
set mil noranta-tres euros amb setanta cèntims.

Ratificar la present resolució en el proper ple.

Esporles, 29 de juliol de 2011.

El Sr. Miquel Bernat demanà aclariment respecte de les certificacions 11, 12, 12 i 14 s'havien fet
amb import 0 i desprès hi havia una certificació núm. 15 per un import de 177.093, 70 € si durant
tot el termini que va des de la certificació 11 a la 15 pareixia que les obres havien estat aturades.
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Sotmès a votació fou aprovat amb el següent resultat:

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

DECRET DE BATLIA 266/11

Ates el conveni de col·laboració entre l'Associació de Pares de Persones amb
Discapacitat Auditiva per poder fer ús de les instal·lacions amb les que compta l'Ajuntament
d'Esporles situades a Plaça d'Espanya núm. 1 per a dur a terme les accions desenvolupades
per ASPAS en el marc del projecte "Processos d'acompanyament a l'ocupació per a persones
amb discapacitat auditiva", RESOLC:

1." Signar un conveni de col·laboració entre l'Associació ASPAS i l'Ajuntament
d'Esporles per dur a terme el projecte d'acompanyament a l'ocupació per a persones amb
discapacitat auditiva.

2." Portar al proper Ple per a la seva ratificació

Esporles, 13 de maig de 2011.

Sotmès a votació fou aprovat per unanimitat dels assistents.

DECRET DE BATLIA 292/11

Vista la Resolució del president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de dia 9 de maig
de 2011 per la qual s'aprova el conveni de col·laboració entre l'Institut Mallorquí d'Afers
Socials i els distints ajuntament de Mallorca per a la dotació d'eines informàtiques per la
gestió dels serveis comunitaris bàsics, RESOLC:

1.- Signar un conveni de col·laboració amb l'Institut Mallorquí d'afers Socials i
l'Ajuntament d'Esporles Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i l'Ajuntament
d'Esporles per a la dotació d'eines informàtiques per la gestió dels serveis comunitaris
bàsics.

2." Ratificar el present Decret pel Ple de l'Ajuntament.

Esporles, 1 de juny de 2011.

Sotmès a votació fou aprovat per unanimitat dels assistents.
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REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- El Regidor Vicenç Vidal Matas, dona lectura
a la següent:

1." En compliment de allò disposat a l'art. 15 i següents del Real decret Legislatiu 2/2004, de5 de marc pel que s'aprova el Tex Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i vists
els informes tècnics i econòmics proposo al Ple de l'Ajuntament aprovar amb caràcter
provisional el Reglament de participació ciutadana.

2.- De conformitat amb allò disposat a l'esmentat art. 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, el
present acord provisional, s'exposarà al públic per termini de trenta dies a fi que el interessats
puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas que
no es presentessin reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i s'exposarà alBOIB el text integra de l'ordenança.

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

CONTINGUTS

Capítol I. Drets de participació dels ciutadans i ciutadanesjError! Marcador no definido.
Capitol II. L'organització municipal ¡Error! Marcador no definido.

Secció Primera. Sistemes d'informació i comunicaciójError! Marcador no definido.
Secció Segona. L'audiència pública ¡Error! Marcador no definido.
Secció Tercera. El Registre Municipal d'AssociacionsjError! Marcador no definido.
Secció Quarta. Sistema de defensa i protecció dels drets ciutadans;Error! Marcador no

Secció Segona. Els fòrums territorials (urbanitzacions)jError! Marcador no definido.

PROPOSTA

definido.

Capitol III. Òrgans de participació
Secció Primera. Fòrum Ciutadà

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

Secció Tercera. Els grups de treball

Capitol IV. Definició de conceptes

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

Capítol I. Drets de participació dels ciutadans i ciutadanes
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dvern de les illes balears

Article 1. Dret a la participació ^

1. Tots els ciutadans de les Illes Balears tenen dret a participar de forma individual o
col·lectiva en la vida política, econòmica, cultural i social de la comunitat autònoma.
Els poders públics promouran la participació dels agents econòmics i socials del
conjunt de la societat civil en els assumptes públics.^

2. La participació ciutadana s'ha de fer efectiva pels mecanismes establerts per cada
corporació local, d'acord amb les normes de participació contingudes en la legislacióvigent i en les disposicions reglamentàries que la despleguin.

3. Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacionsestableixin en exercici de la seva potestat d'autoorganització no poden, en cap cas,
menyscabar les facultats de decisió que corresponguin als òrgans representatius
regulats per la llei.

Article 2. Dret a la Informació ^

1. Tots els ciutadans i totes les ciutadanes, en la seva relació amb les corporacions
locals, tenen dret a estar informats de les activitats municipals i a utilitzar tots els
mitjans d'informació general que estableixi l'ajuntament respectiu, mitjançant l'ús de
qualsevol tecnologia al servei de la comunicació, en els terminis i les condicions i amb
l'abast que determinin la legislació general sobre la matèria, el reglament orgànic
corresponent i les ordenances municipals.

2. La corporació local ha de garantir l'exercici dels següents drets dels ciutadans i de les
ciutadanes:

a) Conèixer, en qualsevol moment, l'estat de la tramitació dels procediments en
els quals tenen la condició de persones interessades, i obtenir còpies dels
documents que contenen.

b) Identificar les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques
sota la responsabilitat dels quals es tramitin els procediments.

c) Obtenir una còpia segellada dels documents que presentin, que han d'aportar
juntament amb els originals, i també que els siguin retornats, llevat que els
originals hagin de figurar en el procediment.

d) Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol fase del procediment
anterior al tràmit d'audiència, que han de ser tinguts en compte per l'òrgan
competent en redactar la proposta de resolució.

e) No presentar documents no exigits per les normes aplicables al procediment
de què es tracta, o que ja es trobin en poder de l'administració actuant.

f) Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les
disposicions vigents imposin als projectes, a les actuacions o a les sol·licituds
que es proposin dur a terme i siguin de competència municipal.

g) Accedir als registres i arxius públics en els termes prevists a la legislació sobre
règim jurídic de les administracions públiques. La denegació o limitació
d'aquest accés s'ha de verificar mitjançant una resolució motivada.

h) Obtenir còpies i certificats acreditatius dels acords de les corporacions locals, i
els seus antecedents, respecte dels quals tenguin la condició de persones
interessades.

' Extret de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears^ Extret de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
^ Extret de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
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i) Ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i pel funcionariat, que
han de facilitar-los l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves
obligacions.

j) Obtenir la resolució expressa de les sol·licituds que formulin en matèries de
competència de les entitats locals, o que se'ls comuniquin, si escau, els motius
per no fer-ho.

k) Ser informats dels resultats de la gestió municipal.
I) Exigir responsabilitats de les corporacions locals i del personal al seu servei,

quan així correspongui legalment.
m)Requerir a l'entitat local en la qual tenguin la condició de veïnats o de

veïnades que exerceixi les accions i els recursos necessaris per a la
defensa dels seus drets.

2-m)
Requerir a l'entitat local en la qual tenguin la condició de veïnats o de veïnes
que exerceixi les accions i els recursos necessaris per a la defensa dels
seus drets, en temes que siguin de competència municipal

Els reglaments i les ordenances locals, el pressupost aprovat definitivament i publicat
en extractes al Butlletí Oficial de les Illes Balears, com també els plans generals
d'ordenació urbana i altres instruments de planejament urbanístic general, amb la
seva documentació completa, poden ser consultats en qualsevol moment per tota la
ciutadania.
Tota la ciutadania tè dret a ser informada de les dades que l'ajuntament tingui sobre
les condicions ambientals en el terme municipal, especialment sobre les relatives als
nivells de contaminació de l'aire, del sòl i de l'aigua, i sobre la contaminació de
caràcter acústic.

Article 3. Dret de petició

1. Totes les persones tenen dret a fer peticions o sol·licituds al govern municipal en
matèries de la seva competència o demanar aclariments sobre les actuacions
municipals, sense mès limitacions que les establertes per les lleis. Aquest dret
s'exerceix utilitzant qualsevol mitjà vàlid en dret que permeti deixar constància fefaent
de la identitat del peticionari i de l'objecte de la petició.

2. L'exercici del dret de petició pot ser individual o col·lectiu.
3. Les peticions poden incorporar suggeriments o iniciatives i es presentaran al registre

municipal de l'Ajuntament. També es podran adreçar als mitjans electrònics o
telemàtics establerts per l'Ajuntament. Si es fa de manera col·lectiva, caldrà que la
identificació dels peticionaris estigui degudament acreditada.

Article 4. Dret d'audiència

1. Totes les persones tenen dret a ser escoltades en la tramitació dels procediments o en
la realització d'actuacions municipals en els quals es manifesti un interès legítim.

2. L'audiència pública serà convocada pel batle o batlessa, ja sigui a iniciativa pròpia o
bè a petició de les entitats ciutadanes o de qualsevol dels fòrums sectorials o
territorials.

Article 5. Dret a la iniciativa ciutadana

3.

4.
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1. La iniciativa ciutadana permet a qualsevol persona promoure accions
municipals. En el marc establert per les lleis, l'Ajuntament regularà:

a. el dret a proposar l'aprovació de projectes o reglaments en
competencials propis,

b. el dret a proposar assumptes per incloure en l'ordre del dia del Ple Municipal,
c. el dret a sol·licitar a l'Ajuntament la realització d'una determinada activitat

d'interès públic municipal amb el compromís dels sol·licitants a aportar mitjans
econòmics, béns, drets o treball personal.

2. En cap cas podran ser objecte d'aquesta iniciativa les normes reguladores de tributs o
preus públics. L'Ajuntament facilitará un model per presentar-les.

Per efectuar propostes sobre assumptes a incloure a l'ordre del dia del Ple els quals no es
refereixin a la iniciativa prevista a l'apartat anterior, s'exigirà que ho sol·liciti un mínim del 30%
de les entitats inscrites en el Registre municipal d'associacions, les quals n'hauran d'acreditar
la voluntat, mitjançant certificació de l'acord de l'assemblea en què es decidí.

3. La sol·licitud per demanar a l'ajuntament alguna activitat d'interès públic municipal, la
podrà formular qualsevol ciutadà o ciutadana o grups de ciutadans i ciutadanes
mitjançant un escrit que indiqui clarament l'actuació que es demana i els mitjans
econòmics i/o personals que aporten els peticionaris per col·laborar en la realització
de l'activitat. En el cas de persones menors de setze anys caldrà que els seus
representants legals validin la petició. L'escrit ha de contenir el nom i cognom de la
persona signant, el domicili, el DNI i la firma. L'òrgan municipal competent comunicarà
al peticionari, en un termini màxim de 3 mesos, si ès admesa la seva sol·licitud tot
indicant, en cas afirmatiu, les actuacions o mesures que es prendran.
La sol·licitud de propostes per incloure a l'ordre del dia del ple aniran
adreçades al batle

Article 6. Dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments

1. Totes les persones tenen dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments
respecte de l'activitat municipal i dels serveis públics locals, sens perjudici del seu dret
a interposar els recursos administratius o jurisdiccionals pertinents.
Els mitjans de presentació de queixes, reclamacions i suggeriments seran els
establerts en l'article 3 d'aquest reglament.

2. L'Ajuntament regularà els procediments per a la defensa dels drets ciutadans i, si
escau, d'una Comissió Especial de Reclamacions i Suggeriments o de qualsevol altra
institució adient.

Article 7. Dret d'intervenció en les sessions públiques municipals '*

1. Les sessions del ple de les corporacions locals són públiques, tret dels casos
legalment establerts. Hi poden tenir accès els mitjans de comunicació per l'exercici de
la seva funció, en les condicions que fixi el reglament orgànic o, si no n'hi ha, la batlia.

0 activitats

els àmbits

Extret de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
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Article 8. Dret a la consulta popular ^

1. Els baties o les batlesses, amb racord previ del ple per majoria absoluta, poden
sotmetre a consulta popular els assumptes de la competència pròpia municipal i de
caràcter local que siguin d'especial importància per als interessos del veïnatge, llevat
dels relatius a les hisendes locals.

2. El batle o la batlessa ha de sotmetre al ple les sol·licituds de consulta popular quan
siguin subscrites per un nombre de veïnats i veïnades amb dret a vot que, com a
mínim, sigui:

a) El 20% dels habitants, censats i majors d'edat, en poblacions de menys de
5.000 habitants.

b) 1.000 habitants més el 10% dels habitants que excedeixin els 5.000, en les
poblacions de 5.000 a 100.000 habitants.

c) 10.000 habitants més el 5% dels habitants que excedeixin els 100.000, en
poblacions de més de 100.000 habitants.

3. En el supòsit que preveu l'apartat anterior, les signatures dels veïnats i de les
veïnades s'han de formalitzar davant el secretari o la secretària municipal o han
d'estar autenticades per un fedatari públic.

4. En tot cas, l'autorització de la convocatòria de consulta popular s'ha d'ajustar a les
regles següents:

a) La corporació local ha de trametre a la comunitat autònoma una còpia literal de
l'acord adoptat pel ple de l'ajuntament, la qual ha de contenir els termes
exactes de la consulta.

b) El Govern de les Illes Balears ha d'enviar la sol·licitud municipal al Govern de
l'Estat.

c) Correspon al Govern de l'Estat autoritzar la consulta.
5. Una vegada concedida l'autorització, l'ajuntament ha de convocar la consulta popular.

La convocatòria ha de contenir el text íntegre de la disposició o la decisió objecte de
consulta i expressar clarament la pregunta o les preguntes que hagi de respondre el
cos electoral. També ha de fixar la data de la consulta, que ha de tenir lloc entre els
trenta i els seixanta dies posteriors a la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial
de les Illes Balears. L'ajuntament, igualment, l'ha de difondre a través dels mitjans de
comunicació local.

6. L'ajuntament ha d'adoptar les mesures necessàries per garantir el dret de participació
de tots els electors i la transparència de la consulta.

Article 9. Dret a una política municipal de foment de les associacions

Totes les persones tenen dret que el seu Ajuntament impulsi polítiques de foment de les
associacions per tal de reforçar el teixit social de la vila i per a la promoció d'iniciatives
d'interès general.

Article 10. Dret a l'accés i utilització de les tecnologies de la informació i la
comunicació

L'Ajuntament promourà l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació afavorint,
en la mesura de les seves possibilitats i en el marc de la cooperació tècnica i econòmica amb

' Extret de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
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d'altres administracions i operadors, la connexió a la xarxa de les llars i facilitant punts
públics d'accés mitjançant la xarxa d'equipaments i oficines municipals.

Article 11. Dret de reunió

Totes les persones tenen dret a utilitzar els locals, els equipaments i els espais públics
municipals per exercir el dret de reunió sense més condicionants que els derivats de les
característiques de l'espai i les ordenances municipals, com també del compliment dels
requisits exigits quan es tracti de reunions o manifestacions en llocs de trànsit públic.

Article 12. Promoció efectiva dels drets de participació

1. L'Ajuntament promourà l'exercici efectiu dels drets de participació que es regulen en
aquest capítol, removent els obstacles que n'impedeixin la plenitud.

2. D'acord amb aquest reglament, els drets de participació, llevat del de consulta
popular, es poden exercir per qualsevol persona que tingui un interés legítim respecte
dels assumptes que tenen a veure amb l'activitat de l'Ajuntament.

3. En el marc establert per les lleis, l'Ajuntament fomentarà l'associacionisme de les
persones i dels grups que es troben en pitjor situació d'interlocució social i garantirà la
participació de les persones immigrants.

Capítol II. L'organització municipal

Secció Primera. Sistemes d'informació i comunicació

Article 13. L'Oficina d'Atenció Ciutadana

L'ajuntament informarà en el lloc d'atenció al públic del coordinador de participació ciutadana
del municipi, del present reglament, la mediació amb l'administració.

Article 14. La pàgina web municipal i el correu electrònic ciutadà

1. L'Ajuntament té a disposició de la ciutadania una pàgina web on informarà de les
actuacions d'interés general, dels extractes dels acords dels òrgans de govern i del
Ple Municipal i de l'agenda d'activitats més rellevants del municipi.

2. Aquesta pàgina web informarà amb el màxim detall possible dels projectes
d'importància per al municipi. Igualment es podran fer consultes i realitzar tràmits
administratius mitjançant els procediments que en el seu moment s'acordin. A la
pàgina web s'impulsarà un espai per poder presentar idees, opinions, suggeriments,
fòrums de debat sobre temes d'interés municipal i similars.

Article 15. Els mitjans d'informació locals

1. L'Ajuntament promourà i mantindrà l'edició de la publicació escrita d'una revista
periódica per tal de transmetre la informació a la ciutadania i en facilitarà la màxima
difusió per tot el municipi. Es procurarà donar a conèixer especialment els projectes i
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les actuacions d'Interès municipal, els períodes d'informació pública i l'agenda
d'activitats.

2. L'Ajuntament promourà la creació d'espais per a la instal·lació de cartelleres, panells,
banderoles i d'altres suports per a la informació impresa que, d'acord amb les
ordenances municipals reguladores d'aquesta activitat, permetin donar publicitat de
les activitats d'interès local que realitzen els diferents agents socials del municipi.

Article 16. Guia de tràmits

L'Ajuntament,dins les seves possibilitats, elaborarà una guia bàsica de tràmits municipals que
es publicarà a la pàgina web municipal per millorar la informació ciutadana i la realització de
qualsevol actuació administrativa, la mantindrà actualitzada i serà accessible a tota la
ciutadania.

L'Ajuntament promourà la realització de cartes de serveis i farà les adequacions
organitzatives necessàries per avançar en la qualitat del servei. En serà contingut essencial
l'establiment de mitjans per a l'avaluació i el seguiment dels compromisos de servei, i
facilitarà la participació ciutadana en els processos d'avaluació d'aquests compromisos.

Secció Segona. L'audiència púbiica

Article 17. L'audiència pública

1. És la trobada en una data determinada dels responsables municipals amb la
ciutadania per tal d'informar dels projectes que s'executaran dins el proper exercici
d'entre tots aquells que ha proposat el Fòrum Ciutadà dins el Pla d'Acció (Pla Anual),
així com d'altres projectes propis, i recollir propostes dels ciutadans i ciutadanes.

2. El batle o la batlessa en convocarà, al manco, una cada any per presentar el
programa d'actuació municipal i les ordenances municipals. Presidirà les sessions el
batle 0 batlessa, que podrà delegar en qualsevol regidor/ra.

3. El funcionament de les sessions serà el següent:
1r) intervenció de la ponència del tema a tractar;
2n) intervenció i posicionament del responsable polític municipal i el tècnic;
3r) intervenció de les persones assistents durant un màxim de cinc minuts per

persona, temps que es podrà escurçar en funció del nombre de persones que vulguin
parlar tenint en compte la durada màxima de dues hores de la sessió;

4t) rèplica del/la responsable polític o el tècnic, si escau;
5è) conclusions, si escauen.

4. L'àmbit de la convocatòria, i conseqüentment de la iniciativa per convocar-la, podrà
referir-se a un carrer, zona o al conjunt del poble.

Secció Tercera. Ei Registre Municipal d'Associacions

Article 18. El Registre Municipal d'Associacions
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1. Les associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorialsdel veïnatge tenen la consideració d'entitats de participació ciutadana, sempre queestiguin inscrites en el Registre Municipal d'Associacions, que té per objecte permetrea l'ajuntament conèixer el nombre d'entitats existents en el municipi, les finalitats i la
representativitat, sense perjudici que s'hagin d'inscriure també en el Registred'Associacions de la comunitat autónoma.

2. En relació amb el municipi, les associacions poden;
a) Sol·licitar informació directa dels assumptes que afectin l'interés de l'associació

respectiva.
b) Elevar propostes d'actuació en l'àmbit de les matèries de competènciamunicipal.
c) Formar part dels òrgans de participació ciutadana.

3. D'acord amb les possibilitats econòmiques, l'Ajuntament podrà concedir ajudeseconòmiques a les associacions. L'assignació d'ajudes s'ha de fer amb criteris
objectius, d'acord amb la importància i la representativitat de les associacions i d'acordamb la normativa vigent en matèria de subvencions.

Article 19. Patronat Municipal de Cultura, Esport i Temps Lliure

1. A l'objecte de dinamitzar la vida cultural, recreativa i esportiva del poble d'Esporles,
l'Ajuntament, a l'empara de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Regim Local, va acordar la creació d'un Patronat Municipal que aglutini totes les
agrupacions relacionades directament amb la cultura, l'esport i el temps lliure, existents
en l'actualitat i les que es puguin crear en un futur. Els seus Estatuts van ser aprovats el26 de gener del 1988.

2. Podran entrar a formar part del Patronat totes aquelles associacions inscrites al RegistreMunicipal d'Associacions.
3. El Patronat Municipal de Cultura, esport i temps lliure està regit per uns Estatuts, quedeterminen la finalitat, les normes, les competències, els òrgans de govern, les seves

funcions i les normes de funcionament, etc. de l'esmentat Patronat.
4. La principal finalitat del Patronat Municipal de Cultura, esport i temps lliure ès fomentar

el desenvolupament de les activitats culturals, esportives i recreatives del poble,coordinant tots els esforços i les iniciatives que es realitzin, amb una visió de conjunt,
sens perjudici de les facultats que, en cada matèria corresponguin a les entitats
respectives.

Secció Quarta. Sistema de defensa i protecció dels drets ciutadans

Article 20. Sistema de defensa de la ciutadania

1. En el marc de les competències del govern local, els drets reconeguts a la Constitució,
a l'Estatut i a les lleis i en aquest reglament, seran objecte d'especial protecció per
part de l'Ajuntament, que exigirà les responsabilitats adients al personal i a les
autoritats municipals que no els respectin o en vulnerin l'exercici.

2. L'Ajuntament regularà, d'acord amb la llei, el funcionament d'òrgans del sistema de
defensa de la ciutadania en el municipi.

Capítol III. Òrgans de participació
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Article 21. Caràcter dels òrgans de participació

1. Tots els òrgans de participació tenen caràcter consultiu, de formulació de propostes i
suggeriments.

Secció Primera. Fòrum Ciutadà

Article 22. El Fòrum Ciutadà

1. És l'òrgan de participació previst al desenvolupament de l'Agenda 21 d'Esporles en el
qual representants de la ciutadania expressen les seves valoracions i propostes, i
debaten amb responsables polítics i tècnics municipals sobre els assumptes públics del
municipi.

2. Les funcions principals del Fòrum són elaborar i fer un seguiment del Pla d'Acció de
l'Agenda 21, canalitzar queixes i suggeriments, promoure estudis i fer propostes en
matèria de desenvolupament local, de planificació estratègica del municipi i grans
projectes urbans, amb criteris de sostenibilitat social, econòmica i ambiental . A titol
orientatiu se senyalen específicament les funcions següents:

a. Realitzar el Pla d'Acció de l'Agenda Local 21 per presentar a la corporació
municipal.

b. Conèixer les ordenances i altres disposicions de caràcter general, i debatre-
les.

c. Assessorar el govern municipal respecte de les grans línies de la política i
la gestió municipal, amb criteris de sostenibilitat.

d. Participar en els pressupostos municipals i conèixer els resultats de la seva
execució.

e. Proposar la realització d'audiències públiques d'àmbit de municipi o inferior.
f. Promoure la realització de processos participatius en temes concrets.
g. Proposar la realització de consultes populars o la convocatòria de grups de

treball.
h. Proposar la realització d'estudis sobre temes d'interès per al municipi i

promoure el debat sobre els resultats.

Article 23. Composició

1. El Fòrum ciutadà està obert a tot ciutadà o ciutadana resident a Esporles o que treballi
al municipi.

2. Serà presidit pel responsable municipal encarregat de la participació ciutadana, un
expert si ès necessari i un representant de l'Ajuntament. S'entén per expert, una
persona que domini la matèria, en cas que es tracti un tema en concret, per tal de
poder aportar idees des del punt de vista tècnic i també aclarir dubtes als ciutadans.

3. La resta de membres del Fòrum Ciutadà són:
a . Representants de cada Fòrum Territorial (Segona Secció) i Grup de Treball

(Tercera Secció), que no podran ser membres de la Corporació municipal
b. Representants de les associacions i organitzacions socials, culturals, sindicals,

professionals i empresarials del poble inscrites al Fitxer Municipal d'entitats,
d. Ciutadans/nes del municipi, a títol personal.
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Article 24. Funcionament

1. El Fòrum Ciutadà es reunirà al manco un pic l'any, en sessió ordinària, I tantes
vegades com sigui convocat per l'Ajuntament, la Comissió Permanent o per un terç dels seus
membres. La dinàmica de les sessions serà la següent:

a) Exposició del tema que s'ha de tractar des del punt de vista tècnic.
b) Intervenció, sl escau, d'algun expert o persona molt Implicada en el tema tractat.
c) Intervenció de les persones assistents, amb un màxim de 5 minuts d'exposició.
d) Propostes en relació amb el tema tractat
e) Prioritzacló de les propostes acceptades pel Fòrum
2. Es crearà una Comissió Permanent que tindrà la funció de convocar el Fòrum

Ciutadà. Aquesta comissió estarà formada per tres representants de l'Ajuntament I 5
representants membres del Fòrum Ciutadà, els quals seran escollits mitjançant el
procediment que es determini.

3. El funcionament del Fòrum Ciutadà serà regulat per un reglament específic aprovat
pel ple de l'ajuntament a proposta del mateix Fòrum. En tot allò que no consti de forma
expressa al reglament, s'atendrà al que disposa la legislació sobre Règim jurídic de les
Administracions públiques I del Procediment Administratiu comú. En tot cas, I donat el nombre
elevat de membres del Fòrum Ciutadà, s'establiran les normes adients que garanteixin el
debat I la participació de tothom.

4. Cada any, el Fòrum Ciutadà debatrà I aprovarà un Informe de les actuacions
realitzades durant el període I proposarà Iniciatives per mlllorar-les. Aquest Informe serà
tramès al Ple de l'Ajuntament.

Secció Segona. Els fòrums territorials (urbanitzacions)

Article 25. Els fòrums territorials

Els fòrums territorials son òrgans de participació, però limitats a un àmbit territorial específic,
en el cas d'Esporles, són les urbanitzacions: s'Esgleleta, Ses Rotgetes I Jardin de Flores, Son
Cabaspre I Es Verger.

Article 26. Composició i funcionament

1. Serà presidit pel tècnic municipal encarregat de la participació ciutadana, un secretari,
un expert sl ès necessari I un representat de l'Ajuntament.

2. En formaran part:
a. Representants de les associacions I organitzacions socials, culturals, sindicals,

professionals I empresarials del poble Inscrites al Fitxer Municipal d'entitats.
b. Ciutadans de l'àmbit territorial d'actuació, a títol personal.

3. Els fòrums territorials es reuniran al manco una vegada cada any I tantes vegades com
siguin convocats per l'ajuntament o per un terç dels seus membres.

4. Aquests Fòrums seran Informatius sobre el procès de participació, I es debatran temes
que afectin només a les urbanitzacions. Pel que fa a la resta d'assumptes es debatran
al Fòrum Ciutadà.

5. Cada any, els fòrums territorials es reuniran al manco una vegada, I les Iniciatives
proposades seran trameses al Fòrum Ciutadà.
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Secció Tercera. Els grups de treball

Article 27. Els grups de treball

1. Són els òrgans de participació que canalitzen les iniciatives i inquietuds ciutadanes en
temes concrets d'interès per al municipi, com ara la societat, l'economia i el medi
ambient

2. Els grups de treball responen a la diferenciació de temes realitzada al Diagnòstic social,
ambiental i econòmic del municipi d'Esporles, aprovat pel Comitè Insular Especialitzat
de l'Agenda Local 21 del Consell de Mallorca dia 19 d'abril del 2007.

Article 28. Composició i funcionament

1. Seran presidits pel responsable municipal encarregat de la participació ciutadana, un
expert si ès necessari i un representant de l'ajuntament, relacionat amb el tema del
grup.

2. En formaran part:
a. Els representants de les entitats inscrites al Fitxer Municipal d'entitats l'activitat

principal de les quals estigui inclosa en aquest sector i que manifestin mitjançant acord de la
seva assemblea la voluntat de formar-ne part.

b. Tots els ciutadans i ciutadanes interessats en debatre sobre el tema del grup.
3. Els grups de treball es reuniran al menys un cop cada any i tantes vegades com siguin

convocats per l'ajuntament o per un terç dels seus membres.
4. El funcionament de les sessions i les convocatòries seguiran la mateixa metodologia

que el Fòrum Ciutadà.
5. Cada any, els grups de treball debatran les actuacions realitzades durant el període i

proposaran iniciatives per millorar-les. Aquestes iniciatives seran trameses al Fòrum
Ciutadà.

Capítol IV. Definició de conceptes

Procés participatiu

Als efectes d'aquest reglament, s'entèn per procès participatiu aquell que de manera integral
contempla les fases següents:

a. Fase d'informació, mitjançant la qual es tracta de difondre al conjunt de la
ciutadania afectada la matèria o el projecte sobre el qual es vol demanar la participació, amb
l'ús dels mitjans adients.

b. Fase de debat ciutadà, mitjançant la qual, i emprant les metodologies adequades,
es promou el diagnòstic, el debat i les propostes de la ciutadania.

c. Fase de retorn, mitjançant la qual es trasllada als participants i al conjunt de la
ciutadania el resultat del procès.

Diagnòstic

És el document d'anàlisi ambiental, social i econòmic del municipi, definint la situació actual,
la tendent i la desitjable. Normalment ès dividirà en dues etapes: un Prediagnòstic obtingut
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d'una primera recollida d'informació ja existent i el Diagnòstic Final amb una anàlisi completa idetallada de la situació.

Fòrum ciutadà

És l'organisme de consulta i de participació d'aquelles persones o entitats vinculadesdirectament o indirectament al municipi en el qual es vol desenvolupar una Agenda Local 21 ique volen aportar els seus coneixements o la seva opinió en les diferents etapes de l'AqendaLocal 21.

Pla d'Actuació

És el document del Pla d'Acció que defineix les accions a realitzar per solucionar els puntsfebles o potenciar els punts forts detectats en el Diagnòstic. Aquestes accions es defineixenprogressivament d'accions generals (d'objectius i àmbits d'abast general) a accions concretes(en projectes precisos i particulars). El Pla d'Actuació ha de definir les Línies Estratègiques,les quals se subdividiran en Programes i aquests en Accions. Cada una de les Accions estraduirà en Projectes concrets.

La Sra. Dolors Nadal indicà la seva conformitat, ja que s'havien acceptat casi totes lesaportacions que el seu grup havia fet.

El Sr. Julio Dalmau digué que efectivament li pareixia bé el reglament i esperava que estreballes amb força i es potencies l'article 14.2 de l'esmentat Reglament.
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.

ORDENANÇA ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES.- El Sr. Josep Ferra Terrasa donalectura a la següent:

PROPOSTA

1." En compliment de allò disposat a l'art. 15 a 17 del Real decret Legislatiu 2/2004, de 5 demarc pel que s'aprova el Tex Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i vists elsinformes tècnics i econòmics proposo al Ple de l'Ajuntament aprovar amb caràcter provisionall'ordenança municipal reguladora per l'estacionament regulat de vehicles de tracció mecànicaa la via pública.

2." De conformitat amb allò disposat a l'esmentat art. 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, elpresent acord provisional, s'exposarà al públic per termini de trenta dies a fi que el interessatspuguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas queno es presentessin reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i s'exposarà alBOIB el text integra de l'ordenança.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA PER L'ESTACIONAMENT REGULAT DEVEHICLES DE TRACCIÓ MECÁNICA EN LA VIA PÚBLICA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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L'aparcament de vehicles i l'ordenació del trànsit té una clara influència en la qualitat de vida i
ambiental dels pobles. Per això és necessari dur a terme un correcte control de vehicles que
aparquen en les zones d'estacionament regulat, per afavorir un major equilibri entre l'oferta i
la demanda de places d'aparcament entre les distintes zones del nucli urbà.
El sistema d'estacionament regulat amb limitació horària per a la permanència en un mateix
espai d'aparcament és un instrument adequat per aconseguir aquests objectius.
Pertot aixó es considera oportú adoptar mesures que limitin l'estacionament en determinades
àrees de la població per a garantir la rotació en l'ocupació dels aparcaments en els carrers
del poble i s'ha elaborat una disposició de caràcter general que estableix les condicions
d'utilització del servei, així com el règim d'infraccions i sancions aplicable.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Definició i objecte i àmbit d'aplicació
1. L'objecte d'aquesta ordenança és la regulació de l'estacionament de vehicles de tota
classe 0 categoria, tant d'ús particular com de servei públic, al terme municipal d'Esporles, en
les zones de la via pública on es detecta una elevada demanda d'estacionament. Aquestes
zones són les que consten a l'annex d'aquesta ordenança, tot i que a la vista del
funcionament del servei, la Junta de Govern Local podrà acordar, si s'escau, la seva
modificació, i l'acord es farà públic mitjançant la seva putilicació al BOIB.
2. El servei de regulació de l'estacionament té per finalitat la consecució d'un major equilibri
entre l'oferta i la demanda d'aparcament entre les distintes zones del nucli urbà. Per aixó es
duran a terme actuacions de limitació i control d'aparcament que seran exercides per la
policia local.

3. Normativa aplicable.
El servei de regulació d'estacionament s'ajustarà al que estableix aquesta ordenança,

sense perjudici de la normativa de caràcter estatal, autonómica o municipal sobre la matèria,
així com les disposicions de les administracions competents.

Article 2. Subjectes.
Estan subjectes aquesta ordenança, els conductors dels vehicles en el moment d'estacionar

dins de les zones reservades i senyalitzades.

Article 3. Excepcions.
No està subjecte aquesta ordenança l'estacionament dels vehicles següents:
a) Motocicletes i ciclomotors de dues rodes estacionats a les zones reservades
a l'efecte i degudament senyalitzades.
b) Els vehicles estacionats a les zones reservades de càrrega i descàrrega, dins de l'horari
previst per a realitzar aquestes tasques, sempre que realitzin tasques pròpies de càrrega i
descàrrega d'acord amb la seva categoria o activitat.
c) Els vehicles auto-taxis, quan el conductor hi sigui present.
d) Els vehicles de servei oficial degudament identificats, propietat d'Organismes de l'Estat,
Comunitat Autònoma, Consell Insular i Municipis, que estiguin destinats directament i
exclusivament a la prestació dels serveis públics de la seva competència, quan estiguin
prestant serveis propis.
e) Els vehicles destinats a l'assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o Creu
Roja i les ambulàncies, quan realitzin les seves pròpies funcions.
f) Els vehicles propietat de discapacitats, quan estiguin en possessió de la corresponent
autorització municipal, expedida a tal efecte i facin ús del distintiu aprovat, sempre que el
conductor sigui el titular autoritzat.

Article 4. Exempció.
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Estarà exempt de l'aplicació d'aquesta ordenança, els vehicles de cada habitatge confrontant
amb la zona regulada, que compleixin aquests requisits:
Que el vehicle sigui propietat del que sigui titular, llogater o empadronat a un habitatge amb
façana a la zona regulada. Aquest vehicle ha d'estar donat d'alta a Esporles i ha de tenir al
corrent l'impost de circulació al municipi d'Esporles.
Aquest vehicles han de sol·licitar l'expedició mitjançant sol·licitud, per escrit, a les oficines
municipals, per un vehicle en concret. Els vehicles que hagin obtingut l'exempció ho hauran
d'acreditar deixant la targeta que se'ls expedirà a l'efecte, visible des de la vorera, en el lloc
destinat pel paper, així com s'indica a l'article següent.

Article 5. Normes de gestió.
1. L'Ajuntament fixarà i senyalitzarà degudament els vials i zones on seran d'aplicació les
normes d'aquesta ordenança, a l'objecte de què els usuaris en tinguin el degut coneixement.
En un principi aquestes zones seran les que figuren a l'annex I.
Per a la col·locació de la senyalització, s'haurà de respectar el Decret 96/1994, de 27 de
juliol, sobre reglament per a la millora de l'accessibilitat i la supressió de les barreres
arquitectòniques.
2. L'horari, en principi serà, tot l'any, l'horari comprès entre les 09.00 hores i les 20.00 hores,
de dilluns a diumenge.
3. La Junta de Govern Local podrà modificar les zones regulades i l'horari, quan les
circumstàncies així ho aconsellin, i haurà de publicar l'acord al BOIB per a la seva entrada en
vigor.
4. No hi haurà pagament de taxa d'aparcament, es realitzarà mitjançant la col·locació d'un
paper indicant l'hora d'arribada, per un temps màxim d'una hora.
5. Als efectes d'acreditar l'expressada hora d'arribada, s'haurà d'exhibir un paper a la part
inferior del parabrises, de forma totalment visible des de l'exterior, en el que hi consti l'hora i
dia d'arribada.
Una vegada transcorregut el temps límit, el vehicle haurà de ser canviat de lloc.

Article 6. Tarifes.
Els usuaris no hauran de pagar cap taxa per l'ús de l'aparcament regulat. Només indicar
l'hora i dia d'arribada amb la col·locació d'un paper.

CAPÍTOL II. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 7. Infraccions.
Les infraccions d'aquesta ordenança seran denunciades per la policia local. Es consideraran
infraccions:
1. Estacionar en les zones regulades sense exhibir el corresponent paper amb l'hora
d'arribada o sense col·locar-lo de forma visible a l'interior del vehicle.
2. Excedir-se del temps màxim autoritzat.
3. Manipular o falsificar el paper amb l'hora d'arribada o utilitzar-lo de forma fraudulenta.
4. Estacionar de manera incorrecta en la zona regulada, de forma que afecti a la fluïdesa o
seguretat de la circulació.
5. Col·locar un nou paper amb un altre hora d'arribada, sense desplaçar el vehicle una
vegada transcorregut el temps màxim d'una hora a les zones que figuren a l'annex I.
Es podrà procedir a la immobilització o retirada del vehicle, mitjançant una grua, quan incorri
en alguna de les infraccions abans esmentades. En aquests casos, per procedir a la retirada
del vehicle, s'haurà d'abonar la taxa de retirada de vehicles amb independència del que
correspongui per sanció d'estacionament.
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CAPÍTOL II
Del règim disciplinari i del procediment sancionador

Article 8.

Correspon a la Batllia exercir les activitats de control i adoptar les mesures complementàries,
cautelars o correctores que siguin necessàries, així com incoar i resoldre els expedients
sancionadors que provinguin d'infraccions al present Reglament.

Article 9.

Els expedients sancionadors es tramitaran d'acord amb el Reglament del règim jurídic del
procediment general i de la CAIB .

D'acord amb la normativa legal vigent damunt tràfic, circulació de vehicles i seguritat vial.

Article 10. Sancions.
Les infraccions tipificades a l'article 7 seran lleus i sancionades amb multa de 90 euros.
Tindran la consideració de substituts del contribuent i, en conseqüència, estaran obligats al
pagament de la multa les persones físiques o jurídiques titulars dels vehicles, que figurin
inscrites com a tal en el Registre General de titulars de la Direcció Provincial de Trànsit.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament començarà a entrar en vigor, a partir de l'endemà de la seva publicació
íntegra al BOIB, i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

ANNEX I
Els carrers afectats, són:

En el nucli urbà de S'Esglaieta:
1. Plaça de S'Església.

El Sr. Miguel Bernat digué que hi estava d'acord, peró el que no volia es que restes com una
ordenança més que s'apliqués i tenia els seus dubtes pel que feia als dissabtes i diumenges.

El Sr. Batle digué que s'inclouria dintre de la ruta dels policies locals i esperava una vigilància
almenys de dos cops el dia.

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

FESTES LOCALS 2012.- El Sr. Josep Maria Ferra Terrasa, dona compta del calendari laboral
de la Comunitat Autónoma per a 2012, després d'una deliberació es proposa:

- Aprovar els següents dies de festes locals per a l'any 2012:

1.- dia 29 de juny de 2012, festa de Sant Pere.
2.- dia 26 de desembre de 2012, Sant Esteva.

Comunicar-ho a la Conselleria de Treball.
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Sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat dels assistents

DEVOLUCIONS.- El Sr. Josep Maria Ferra Terrasa dona lectura a la següent:

PROPOSTA DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

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

Ref. Contribuent Padró Motiu devolució Import
26684 Montserrat Franquesa Codinach Música Anul·lació classes 25€

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

- Nou (9) vots a favor del PAS-PSM i PP
Una (1) abstenció del PSOE

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
3709303DD6930N0001XM Metalumba SL IBI Acord Agència Tributària 1284,55
2982113DD6837N0001JX Blanes Font Francesc X. IBI Acord Agència Tributària 467,10
2982114DD6837N0001 EX Blanes Font Francesc X. IBI Acord Agència Tributària 313,20
2982115DD6837N0001 SX Blanes Font Francesc X. IBI Acord Agència Tributària 300,37

29808D7DD6828S0001 UB Barrios Paya Antonia IBI Acord Agència Tributària 304,66
2982168DD6828S0001OB Tracey Williams Lesley IBI Acord Agència Tributària 235,31

000501200DD68H0001GW Maree Serra Bartolomé IBI Acord Agència Tributària 1259,67
000400600DD69A0001YW Moranta Bestard Juana IBI Acord Agència Tributària 466,19

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

Nou (9) vots a favor del PAS-PSM i PP
Una (1) abstenció del PSOE

PRESSUPOSTS 2011 .- El Regidor Josep Maria Ferra Terrasa dona lectura a la següent

PROPOSTA
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AJUNTAMENT D'ESPORLES

Exercici comptable: 2.011

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Operacions corrents 3.716,523,08 euros

Denominació
Capítol Import euros
1 1.430.055,50

imposts Directes
2 Imposts Indirectes 50.000,00
3 1.072.904,37

Taxes i Altres ingressos
4 1.162.363,21

Transferències corrents

5 1.200,00
Ingressos patrimonials

Operacions de capital 470.852,95 euros

Capitol Denominació Import euros
6 0,00

Alineació d'Inversions Reals

7 448.040,76
Transferències de Capital

9 22.812,19
Passius fiancers

Total pressupost d'ingressos 4.187.376,03 euros

AJUNTAMENT D'ESPORLES
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Exercici comptable: 2.011

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOL

3.408.424,27
Operacions
corrents

Capítol Denominació Import euros
1 Despeses de Personal 1.321.604,45
2 Despeses de Béns Corrents I 991.769,56

Serveis
3 Despeses Financeres 63.600,00
4 Transferències Corrents 1.031.450,26

Oper.de capital 610.951,76

Capítol Denominació Import euros
6 Inversions Reals 520.541,91
7 Transferències de capital 90.409,85

Operacions 168.000,00
financer.

Capítol Denominació Import euros
9 Passius Financers 168.000,00

Total pressupost de despeses 4.187.376,03

1.FUNCI0NARIS Places Grup Nivell Vacants Actual Interins

A) Escala habilit.caràcter nacional
SECRETARI-NTERVENTOR

1 Al 24 - 1 -

B) Escala d'Administració General

a)TÉCNIC ADMO. GENERAL 1 A2 22 - 1 -

b)Subescala Administrativa
1 01 22 - 1 -
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ADMINISTRATIU

ADMINISTRATIU
1 Cl 17 1 "

ADMINISTRATIU
1 Cl 14 " 1 -

C) Escala d'Administració Especial

a)Subescala Serveis Especials

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

POLICIA LOCAL. 1 Cl 14 - 1 -

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

Policia Local 3 Cl 11 1 2 1

Policia Local Turístic 1 Cl 11 - 1 -

2. PERSONAL LABORAL

CAPATÀS 2 - - - 2 -

OFICIAL 1era 4 - - - 4 -

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

PEO 2 - - - 2 -

CONSERGE-OFICIAL 1 - - - 1 -

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

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

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

GOVERNANTA 1 - - - 1 -

ADMINISTRATIU 1 - - - 1 -

AUXILIAR ADMINISTRATIU 2 - -

AUX. ADM.Dispen.Mèdic (18h/set) 1 - - - 1 -

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

TREBALLADORA SOCIAL 1 - - - 1 -

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

COORDINADOR

ESPORTIU(35h/set)..
1 ■ — 1 ~

COORDINADOR CULTURAL 1 - - - 1 -

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

PERSONAL ADL 1 - - - 1 1

3.- PERSONAL EVENTUAL

ASSESSORS 8 - - - -

BATLE 1 - - - 1 -
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PRESSUPOST DEL PATRONAT D'ESCOLES MUNICIPALS

RESUM DEL PRESSUPOST DE 2011 PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST DE DESPESES

Operacions corrents
Capit
oi Denominació Import euros

1 Despeses de personal 508.501,00
2 Despeses de Béns Corrents i Serveis 30.656,00

Operacions de capital 539.157,00
Total

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Operacions corrents
Capit
oi Denominació Import euros

4 Transferències corrents 539.157,00
Total 539.157,00

PRESSSUPOST DE DESPESES 2011

PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUPS DE PROGRAMES

Grup Denominació Import euros
912 Òrgans de Govern 1,00
320 Administració general educació 3.000,00
321 Educació preescolar i primària 317.552,00
324 Serveis complementàris d'educació 3.004,00
334 Promoció cultural 215.600,00

539.157,00

PLANTILLA PERSONAL 2011

PERSONAL LABORAL

PLACES VACANTS ACTUAL INTERINS
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PLACES VACANTS ACTUAL INTERINS
Coordinador musical (Al) 1 1 - -

Coordinador musical (A2) 1 - 1 -

Mestre Coordinadora (A2) 1 1 1 1
Professors música (A2) 16 10 6 7
Educadora 9 1 5 3
Educadora auxiliar 6 - 6 6

Netejadora-aux. Cuina 1 1 1 -

Netejadora (20 h/setmana) 1 1 - -

PROPOSTA DE PRESSUPOST per a 2.011 DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORT i TEMPS LLIURE

ESTAT DE DESPESES

classificació econòmica

Capítol 1. Despeses de personal 2.168,85
Capítol 4. Transferències corrents 32.831,15

Total 35.000,00

classificació funcional

Grup
Fun. Art

1 SERVEIS CARÀCTER GENERAL 2.168,85
12 Personal 2.168,85

4 PRODUC. BENS PÚBLICS CARÀCTER GENERAL 32.831,15
48 A Institucions no fins lucratius 32.831,15

Total despeses 35.000,00

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol Article
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 35.000,00

46 D'Entitats Locals 35.000,00

Total ingressos 35.000,00

El qual aprovat inicialment s'exposarà al públic previ anunci al BOIB per un termini de quinze
dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant el ple.
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El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin
presentat reclamacions.
Esporles a 26 de juliol de 2011

El Sr. Miguel Bernat digué que a aquestes altures hi havia poc que dir, ja que pensava

que estava la major part executat, demaná si del mes de juliol s'havia fet algun canvi, i pel que fa
a la relació dels crèdits que tenim i els seus interessos a data d'avui esper que ja estiguin més
ajustats. Respecta de l'impost de construccions a data d'avui s'ha complert.? I de la taxa del
Centre de Dia i Nit es va complint?. Tema de les infraccions urbanístiques com està?. La
participació ciutadana està esgotat?. Pel que fa al Patronat de Cultura s'ha mantingut el mateix
import, no pareix molt coherent, ja que s'ha d'entendre que aquestes associacions amb la crisis
d'espònsors que tenen, necessitarien un poc de pujada?.

El Sr. Julio Dalmau digué que el seu vot seria l'abstenció, que en la situació
económica actual, i vist l'informe favorable de la Interventora, entenia que s'havia de tirà
endavant.

El Sr. Batle digué que era un pressupost fet en relació al de l'any passat, que tingué
un superàvit de 80.000 euros, es cert que hi varen ajudar molt les iniciatives del fons Estatal i
del CIM, que era de partides molt realistes i redactat pels tècnics de l'ajuntament.

El Sr. Miguel Bernat digué que efectivament creia que el pressupost estava redactat
pels tècnics, però naturalment seguint les direccions politiques. Per curiositat demanà com
estava el pressupost de l'any 2012.

El Sr. Batle li contestà que evidentment que els politics hi havien dit la seva, peró insistí en
que havia estat el més real possible. Pel que feia al pressupost per a l'any 2012, es pretenia
tenir-lo enllestit per desembre o gener, que hi estaven fent feina. Respecta de les despeses
protocol·làries deixar ben clar el pla d'estalvi, ja que digué que sempre havien pagat de la
seva butxaca.

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

Sis (6) vots a favor del PAS-PSM
Tres (3) vots en contra del PP
Una (1) abstenció del PSOE

REGLAMENT D'ORDENACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS I MATERIAL- La Sra. Maria
Ramon dona lectura a la següent:

PROPOSTA

1.- En compliment de allò disposat a l'art. 15 a 17 del Real decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
marc pel que s'aprova el Tex Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'acorda,
en character provisional, l'aplicació del Reglament municipal d'us d'espais i material de
l'Ajuntament d'Esporles.
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2.- De conformitat amb allò disposat a l'esmentat art. 17 del R.D.L 2/2004, de 5 de març, el
present acord provisional, s'exposarà el públic per termini de trenta dies a fi que el interessatspuguin examinar l'expedient i presentar reclamacions que estimin oportunes. En cas que no
es presentessin reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i s'exposarà al BOIBel text integra de l'ordenança.

Reglament general d'us d'espais i material de l'ajuntament d'Esporles

Article 1." Naturalesa, objecte i àmbit d'aplicació

És objecte d'aquest reglament l'ordenació dels espais i material que ofereix l'Ajuntamentd'Esporles, dins l'àmbit del municipi.
L'Ajuntament d'Esporles ofereix espais i material a grups, entitats i associacions per aldesenvolupament de les seves activitats i projectes. Aquestes activitats s'hauran d'ajustar a lallei, per tant no es podran fer actes que facin apologia de la violència, intolerància etc., o quediscriminin per contingut o dret d'accés a ningú per causa de gènere, raça, cultura o religió.També podran fer ús d'espais els particulars per impartir tallers oberts a la gent del poble.
Article 2." Normativa aplicable

L' utilització d'espais i materials s'ajustarà al que estableix aquest reglament, sense perjudicide la normativa de caràcter Estatal , Autonómica o municipal sobre la matèria, així com les
disposicions de les administracions competents , segons l'ordre jeràrquic corresponent i dinsles seves respectives competències.

Article 3." Utilització dels espais i material

La utilització dels espais i material disponible comporta el pagament d'unes taxes i/o fiances
que són aprovades pel ple de l'Ajuntament d'Esporles. L'import de les tarifes del servei es farà
efectiva com a mínim tres dies abans de celebrar-se l'activitat. No es considerarà feta la
reserva en ferm sense aquest requisit. El pagament, si no s'especifica una altra cosa, esrealitzarà a la tresoreria de l'Ajuntament. A l'hora de recollir el material o les claus de l'espaicaldrà facilitar una còpia del pagament realitzat.

La petició d'espais, així com d'infraestructures, material i serveis, es realitzarà per escrit a
l'Ajuntament, emplenant el formulari que es facilitarà. La sol·licitud haurà de cursar-se amb un
mínim de 7 dies d'antelació. En cap cas s'admetran sol·licituds que no compleixin aquesttermini.

L'Ajuntament donarà resposta a la petició en aproximadament 3 dies laborables, sempre quesigui possible. En la resposta, que preferentment es farà per correu electrònic, hi constarà
l'import a satisfer.

En el cas d'anul·lació d'una reserva o canvi de data, s'haurà de comunicar el més aviat
possible. Es tornarà l'import pagat si l'anul·lació es produeix fins a tres dies abans de l'acte.
En cas que s'hagin contractat serveis addicionals i no es pugui retornar, aquest anirà a càrrec
del sol·licitant.

En el cas de rebre més d'una sol·licitud i que coincideixi en la data i hora de realització de
l'acte, els criteris d'atorgament seran: en primer lloc les activitats organitzades pel propiAjuntament d'Esporles, en segon lloc, les organitzades per entitats locals i en tercer lloc, la
resta, que d'aquestes, tendrá preferència aquella que primer s'hagi rebut.
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El sol·licitant indicarà en el full de sol·licitud l'hora exacta d'inici i acabament de l'activitat,
tenint en compte dins el mateix horari el temps de muntatge i desmuntatge de l'acte, en cas
que sigui necessari.

No es permetrà l'ocupació d'un espai per part d'un sol·licitant diferent al que consta en el full
de sol·licitud, ni la realització d'una activitat diferent a la descrita en el protocol de reserva.

La cessió d'espais a una mateixa entitat encara que tingui caràcter periòdic no suposarà en
cap cas la possibilitat d'establir la seu social de l'entitat o grup al centre cedit.

La reserva de l'espai caldrà ser renovada anualment, mitjançant la sol·licitud establerta.

Les entitats, grups, associacions, empreses i particulars, no podran fer campanyes de
promoció de productes, ni fer compra-venda de productes, si no és amb finalitats solidàries i
hauran de disposar del vist i plau previ de l'Ajuntament, així mateix, s'haurà de fer constar en
el full de sol·licitud.

El sol·licitant d'espais o materials municipals es compromet a deixar-ho tal i com l'ha trobat. El
sol·licitant, doncs, assumeix la responsabilitat de l'acte i dels danys que es puguin ocasionar,
tant a les instal·lacions, com del mobiliari, com de les persones. L'Ajuntament no es farà
càrrec en cap cas de les possibles pèrdues d'objectes personals que el sol·licitant pugui patir.

El sol·licitant es compromet a respectar l'aforament autoritzat dels espais i fer-ne l'ús pel qual
estan projectades.

El sol·licitant es compromet a respectar la funcionalitat del material autoritzat i fer-ne l'ús al
qual estan destinats.

No s'autoritzarà cap cessió d'espai que tingui per finalitat una activitat de caràcter lucratiu
sempre que no siguin tallers o classes d'activitats dirigides a la gent del poble o amb finalitats
solidàries.

En el cas que el sol·licitant editi material de difusió de l'acte, no hi podrà aparèixer el logotip,
ni la marca ni la imatge institucional de l'Ajuntament d'Esporles sense l'autorització prèvia del
mateix.

El sol·licitant en el cas d'editar material de difusió de l'acte, l'acompanyarà a la sol·licitud de
reserva de l'espai i es farà responsable de la seva distribució i de l'acompliment de la
normativa municipal.

Si un espai disposa de material propi, com puguin ser taules o cadires, aquest no farà falta
sol.licitar-lo ja que s'entèn que es pot fer ús d'aquest material juntament amb la cessió de
l'espai.

Per a qualsevol supòsit que pugui sorgir i que no recolleixi el present reglament, serà resolt
d'ofici pel Batle o persona en qui delegui per la gestió dels espais i material.

Article 4.- Disposicions específiques

a) Sala d'exposicions
Les cessions seran per períodes de 15 dies naturals del mes (inclòs el muntatge i muntatge),
ès a dir, de l'I aM5 i del16 al 30-31 de cada mes.
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L'Ajuntament només cedeix l'espai. El sol·licitant ha de proporcionar el muntatge i
desmuntatge, tot el material que necessiti i les despeses que origini el muntatge i
desmuntatge correran a càrrec seu, havent de deixar la sala tal i com estava a l'inici.
L'horari d'obertura serà de dilluns a divendres de 16 a 20h, a no ser que se n'acordi un de
diferent.
La sala no està vigilada.
El sol·licitant és el responsable del que hi ha, del que es fa i del que passa dins la sala
d'exposicions, en horari d'exposició.
La publicitat va a càrrec del sol·licitant.
El criteri de prioritat per cedir aquest espai per activitats puntuals és el d'ordre de registre
d'entrada.
El servei de cessió d'espai està supeditat a la disponibilitat horària de l'espai.
El servei de cessió d'espai està supeditat a la taxa i/o de fiança que queda recollida a
l'ordenança municipal pertinent i en vigor.

b) Sales d'actes del Centre de dia
Les cessions són o per temporada (de setembre a juliol) o per activitats puntuals.
Els horaris concedits inclouen el temps necessari per preparar l'activitat.
El responsable de l'activitat és el responsable de la sala, essent l'encarregat d'obrir, tancar,
apagar llums, de tenir cura del material i de deixar la sala en el mateix estat d'ordre i neteja en
qué estava.
A l'hora de recollir les escombreries, s'ha de fer tal i com marquen les ordenances municipals
al respecte, essent obligatori la separació de les deixalles per al seu posterior reciclatge.
A la sol·licitud s'ha d'especificar clarament quin material extra es vol fer servir.
Els criteris de prioritat per cedir aquest espai per activitats de temporada són:

1) Activitats pròpies de l'Ajuntament
2) Activitats de temporada de l'Associació de Persones Majors d'Esporles
3) Activitats de temporada d'entitats del poble
4) Altres activitats de temporada no recollides en els anteriors punts

El criteri de prioritat per cedir aquest espai per activitats puntuals és el d'ordre de registre
d'entrada.
En els casos anteriors, per a cada punt tendra preferència aquella sol·licitud rebuda en primer
lloc.
El servei de cessió d'espai està supeditat a la disponibilitat horària de l'espai.
El servei de cessió d'espai està supeditat a un preu de lloguer que queda recollit a
l'ordenança municipal pertinent i en vigor.

c) Sala de plens i conferències
Només es cedirà aquest espai en horari d'horabaixes i caps de setmana.
Les cessions són per activitats puntuals
Els horaris concedits inclouen el temps necessari per preparar l'activitat
El responsable de l'activitat és el responsable de la sala, essent l'encarregat d'obrir, tancar,
apagar llums, de tenir cura del material i de deixar la sala en el mateix estat d'ordre i neteja en
què estava.
A l'hora de recollir les escombraries, s'ha de fer tal i com marquen les ordenances municipals
al respecte, essent obligatori la separació de les deixalles per al seu posterior reciclatge.
A la sol·licitud s'ha d'especificar clarament quin material disponible es vol fer servir.
Els criteris de prioritat per cedir aquest espai són:

1) Actes pròpies de l'Ajuntament
2) Actes d'entitats del poble
3) Altres activitats puntuals
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En els casos anteriors, per a cada punt tindrà preferència aquella sol·licitud rebuda
lloc.
El servei de cessió d'espai està supeditat a la disponibilitat horària de l'espai.
El servei de cessió d'espai està supeditat a un preu de lloguer que queda
l'ordenança municipal pertinent I en vigor.

d) Sala de reunions
Només es cedirà aquest espai en horari d'horabaixes I caps de setmana.
Les cessions són per reunions puntuals.
Els horaris concedits Inclouen el temps necessari per preparar l'activitat
El responsable de l'activitat és el responsable de la sala, essent l'encarregat d'obrir, tancar,
apagar llums, de tenir cura del material I de deixar la sala en el mateix estat d'ordre I neteja en
qué estava.
A l'hora de recollir les escombraries, s'ha de fer tal I com marquen les ordenances municipals
al respecte, essent obligatori la separació de les deixalles per al seu posterior reciclatge.
A la sol·licitud s'ha d'especificar clarament quin material disponible es vol fer servir.
Els criteris de prioritat per cedir aquest espai són:

1) Actes pròpies de l'Ajuntament
2) Actes d'entitats del poble
3) Altres activitats puntuals

En els casos anteriors, per a cada punt tindrà preferència aquella sol·licitud rebuda en primer
lloc.
El servei de cessió d'espai està supeditat a la disponibilitat horària de l'espai.
El servei de cessió d'espai està supeditat a la taxa que queda recollida a l'ordenança
municipal pertinent I en vigor.

e) Equip de so
Només es cedirà aquest material a entitats del poble.
Aquesta cessió queda supeditada a les activitats pròpies de l'Ajuntament.
El criteri de cessió del material és per ordre de registre d'entrada.
L'ús de l'equip de so queda restringit a activitats que es desenvolupin al poble.
Aquest material està destinat a un ús per a megafonia d'un esdeveniment I per a música de
fons. En cap cas se'n podrà fer ús com a equip de so per a música en directe o per a festes
(disc jockeys, grups de música o altres similars)
Aquest material s'ha d'usar en funció de les seves característiques. No es pot fer un mal ús
de l'equip o fer-lo servir per una finalitat diferent per la qual està dissenyat.
Amb l'equip de so s'adjunta un breu manual d'Instruccions per a un correcte funcionament. És
molt Important que l'equip es faci servir acord a aquest manual.
Per tal de recollir I retornar l'equip de so, l'entitat usuària s'ha de coordinar amb l'escola de
música, com a responsables del seu lliurament. Per aixó, s'establelxen uns horaris de
lliurament I recollida que es detallaran en el full d'autorització de recollida de material.
Aquesta autorització s'haurà de facilitar a la persona que custodia l'equip de so.
Sempre que no es compleixin aquests horaris per causa no justificada, s'aplicarà una sanció
lleu a l'entitat usuària. En cas de reiteració de sancions lleus, es privarà d'aquest servei en
futures ocasions, tal I com preveu el règim disciplinari d'aquest reglament.

El servei de préstec de l'equip de so està supeditat a la taxa I/o de fiança que queda recollit a
l'ordenança municipal pertinent I en vigor.

f) Pantalla I projector
Només es cedirà aquest material a entitats del poble.
Aquesta cessió queda està supeditada a les activitats pròpies de l'Ajuntament.

en primer

recollit a
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El criteri de cessió del material és per ordre de registre d'entrada.
L'ús d'aquest material queda restringit a activitats que es desenvolupin al poble.
Aquest material s'ha d'usar en funció de les seves característiques. No se'n pot fer un mal ús
0 fer-lo servir per una finalitat diferent per la qual està dissenyat.
Per tal de recollir i retornar la pantalla i/o el projector, s'ha de fer en horari de biblioteca.
Aquests horaris es detallaran en el full d'autorització de recollida de material, el qual s'haurà
de facilitar a la persona que custodia la pantalla i el projector.
Sempre que no es compleixin aquests horaris per causa no justificada, s'aplicarà una sanció
lleu a l'entitat usuària. En cas de reiteració de sancions lleus, es privarà d'aquest servei en
futures ocasions, tal i com preveu el règim disciplinari d'aquest reglament.

El servei de préstec la pantalla i el projector està supeditat a la taxa i/o de fiança que queda
recollida a l'ordenança municipal pertinent i en vigor.

g) Taules
Només es cedirà aquest material a entitats del poble.
Aquesta cessió queda està supeditada a les activitats pròpies de l'Ajuntament.
El criteri de cessió del material és per ordre de registre d'entrada.
L'ús d'aquest material queda restringit a activitats que es desenvolupin al poble.
Aquest material s'ha d'usar en funció de les seves característiques. No se'n pot fer un mal ús
0 fer-lo servir per una finalitat diferent per la qual està dissenyat.
S'ha de retornar el material en bon estat de conservació i neteja.
Per tal de recollir les taules, l'entitat sol·licitant ha de disposar de personal per la càrrega i
descàrrega del material. L'Ajuntament facilitarà una furgoneta amb conductor per al transport
del material, de dilluns a divendres en horari de feina dels empleats de l'ajuntament. En cap
cas l'Ajuntament es responsabilitzarà de carregar i descarregar el material.
Els horaris i lloc de recollida i retorn de les taules es detallaran en el full d'autorització de
recollida de material. Aquest full s'haurà de facilitar a la persona que custodia el material.
Sempre que no es compleixin aquests horaris per causa no justificada, s'aplicarà una sanció
lleu a l'entitat usuària. En cas de reiteració de sancions lleus, es privarà d'aquest servei en
futures ocasions, tal i com preveu el règim disciplinari d'aquest reglament.

El servei de préstec de les taules està supeditat a la taxa i/o de fiança que queda recollit a
l'ordenança municipal pertinent i en vigor.

h) Cadires
Només es cedirà aquest material a entitats del poble.
Aquesta cessió queda està supeditada a les activitats pròpies de l'Ajuntament.
El criteri de cessió del material és per ordre de registre d'entrada.
L'ús d'aquest material queda restringit a activitats que es desenvolupin al poble.
Aquest material s'ha d'usar en funció de les seves característiques. No se'n pot fer un mal ús
0 fer-lo servir per una finalitat diferent per la qual està dissenyat.
S'ha de retornar el material en bon estat de conservació i neteja.
Per tal de recollir les cadires, l'entitat sol·licitant ha de disposar de personal per la càrrega i
descàrrega del material. L'Ajuntament facilitarà una furgoneta amb conductor per al transport
del material, en les condicions abans descrites. En cap cas l'Ajuntament es responsabilitzarà
de carregar i descarregar el material.
Els horaris i lloc de recollida i retorn de les cadires es detallaran en el full d'autorització de
recollida de material. Aquest full s'haurà de facilitar a la persona que custodia el material.
Sempre que no es compleixin aquests horaris per causa no justificada, s'aplicarà una sanció
lleu a l'entitat usuària. En cas de reiteració de sancions lleus, es privarà d'aquest servei en
futures ocasions, tal i com preveu el règim disciplinari d'aquest reglament.
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El servei de préstec de les cadires està supeditat a la taxa i/o de fiança que queda recollit a
l'ordenança municipal pertinent i en vigor.

i) Tassons per festes
Només es cedirà aquest material a entitats del poble.
Aquesta cessió queda està supeditada a les activitats pròpies de l'Ajuntament.
El criteri de cessió del material és per ordre de registre d'entrada.
L'ús d'aquest material queda restringit a activitats que es desenvolupin al poble.
Aquest material s'ha d'usar en funció de les seves característiques. No se'n pot fer un mal ús
0 fer-lo servir per una finalitat diferent per la qual està dissenyat.
S'ha de retornar el material en bon estat de conservació i neteja.
L'entitat sol·licitant és la responsable de recollir i retornar el material sol·licitat
Els horaris i lloc de recollida i retorn dels tassons es detallaran en el full d'autorització de
recollida de material. Aquest full s'haurà de facilitar a la persona que custodia el material.
Sempre que no es compleixin aquests horaris per causa no justificada, s'aplicarà una sanció
lleu a l'entitat usuària. En cas de reiteració de sancions lleus, es privarà d'aquest servei en
futures ocasions, tal i com preveu el règim disciplinari.
El servei de préstec tassons de plàstic per festes tindrà el cost que es reguli a l'ordenança
corresponent i a més en cas de pèrdua de material s'haura d'abonar la quantitat prevista a
l'esmentada ordenança.

j) Vaixella reutilitzable de plàstic
Només es cedirà aquest material a entitats del poble.
Aquesta cessió queda està supeditada a les activitats pròpies de l'Ajuntament.
El criteri de cessió del material és per ordre de registre d'entrada.
L'ús d'aquest material queda restringit a activitats que es desenvolupin al poble.
Aquest material s'ha d'usar en funció de les seves característiques. No se'n pot fer un mal ús
0 fer-lo servir per una finalitat diferent per la qual està dissenyat.
S'ha de retornar el material en bon estat de conservació i neteja.
L'entitat sol·licitant és la responsable de recollir i retornar el material sol·licitat
Els horaris i lloc de recollida i retorn de la vaixella reutilitzable es detallaran en el full
d'autorització de recollida de material. Aquest full s'haurà de facilitar a la persona que
custodia el material.
Sempre que no es compleixin aquests horaris per causa no justificada, s'aplicarà una sanció
lleu a l'entitat usuària. En cas de reiteració de sancions lleus, es privarà d'aquest servei en
futures ocasions, tal i com preveu el règim disciplinari d'aquest reglament.

Article 5.- Règim disciplinari

a) Correspon a la Batllia exercir les activitats de control i adoptar les mesures
complementàries, cautelars o correctores que siguin necessàries, així com incoar i
resoldre els expedients sancionadors que provinguin d'infraccions al present
Reglament.

b) Els expedients sancionadors es tramitaran d'acord amb el Reglament del règim jurídic
del procediment general.

c) Les infraccions es classifiquen, per la seva entitat, en lleus, greus i molt greus.
d) Son infraccions lleus:

Es considerarà lleu, d'incompliment d'algunes de les obligacions dels usuaris,
quan la seva conseqüència no doni lloc a la qualificació de greu.
El tracte incorrecte a qualsevol usuari, personal, tècnic, etc.
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Causar mals lleus de forma involuntària a la instal·lació, material o equipament de
les mateixes.
les vulneracions del present Reglament no tipificades com a greus o molt greus.
Incompliment d'horaris per causa no justificada.

e) Son infraccions greus:
L'incompliment reiterat d'algunes de les obligacions dels usuaris.
El mal tracte de paraula o obra a altres usuaris, espectadors, professorat, tècnics,
jutges o empleats de la instal·lació.
Causar mals greus de forma voluntària a la instal·lació, material o equipament de
les mateixes.

Originar per imprudència o negligència accidents greus a un mateix o a altres
persones.
Falsejar intencionadament les dades relatives a la identitat, edat, estat de salut,
etc. i la suplantació d'identitat.
Deixar els llums, aire condicionat etc. En marxa
La reincidència en incompliments resolts com lleus.

f) Son infraccions molt greus:
L'incompliment reiterat d'algunes de les obligacions dels usuaris.
El mal tracte de paraula o obra a altres usuaris, espectadors, professorat, tècnics,
jutges 0 empleats de la instal·lació.
Causar mals greus de forma voluntària a la instal·lació, material o equipament de
les mateixes.

Originar per imprudència o negligència accidents greus a un mateix o a altres
persones.
Falsejar intencionadament les dades relatives a la identitat, edat, estat de salut,
etc. i la suplantació d'identitat.
La reincidència en incompliments resolts com lleus.

Als efectes d'aquest article, existeix reincidència quan el responsable hagi estat sancionat per
haver comès mès d'una infracció greu en el termini d'un any i les sancions siguin fermes.

Article 6.- Sancions

Les infraccions regulades en aquest capítol se sancionaran de la següent manera:
a) Infraccions lleus: Els incompliments lleus es sancionaran amb prevenció per escrit

0 la pèrdua de la condició d'usuari o abonat per un període de 5 a 30 dies. I pèrdua de la
fiança

b) Infraccions greus:
Els incompliments greus es sancionaran amb la pèrdua de la condició d'usuari o abonat per
un període comprès entre 30 dies i 2 anys, si la gravetat del mateix ho fes necessari i pèrdua
de la fiança.

c) Infraccions molt greus: Els incompliments molt greus es sancionaran amb la pèrdua
de la condició d'usuari o abonat per un període comprès entre 30 dies i 5 anys, si la gravetat
del mateix ho fes necessari
1 pèrdua de la fiança

Es tindran en consideració com a circumstàncies modificadores de la responsabilitat a efectes
de la graduació de les sancions les següents:
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a) La incomoditat, els perjudicis o els danys causats.

b) El benefici il·lícit obtingut.

c) La reincidència.

A la proposta de resolució de l'expedient sancionador s'haurà de justificar expressament la
concurrència i l'aplicació de les esmentades circumstàncies que modifiquen la responsabilitat.

Article 7." Responsables

Seran responsables de les infraccions els qui per acció o omissió hi hagin participat
d'aquestes o s'hagin beneficiat de la seva comissió.

DISPOSICIÓ DEROGATORIA

Queden derogats tots els texs de les ordenances municipals contraris el nou tex.

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança entrarà en vigor el dia següent 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.

La Sra. Dolors Nadal digué que havia estudiat la proposta, que li pareixia seriosa
peró que hi havia algunes coses que no quedaven clares, es parla d'una taxa i d'una fiança,
pel que fa al Centre de Dia, entenia que hi havia un conveni, pel que feia a la prioritat de la
gent gran. I quan es traslladarà el Centre de Dia a Ca Ses Monges?.

La Sra. Maria Ramon digué que en aquest moment s'aplicava l'ordenança de 2001,
peró en un futur es tenia prevista una modificació. I el Conveni amb la gent gran hi ha uns
espais que queden buits.

El Sr. Julio Dalmau digué que efectivament li pareixia bé l'ordenació dels espais i que
per començar a caminar li pareixia una ordenança acceptable.

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

Set (7) vots a favor del PAS-PSM i PSOE
- Tres (3) abstencions del PP

DEDICACIÓ EXCLUSIVA BATLE.- El Sr. Vicens Vidal dona lectura a la següent:

PROPOSTA
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Al Ple d'aquest ajuntament acordà que el Batle de l'ajuntament d'Esporles estigués contractat
dedicació exclusiva, donades les circumstancies particulars del batle actual, es proposa el Ple de
Corporació el següent acord:

- Aprovar la contractació parcial, del Batle d'Esporles durant els mesos d'octubre i
novembre de l'any 2011, de modo que es redueixi la seva jornada, restant la mateixa en
10 hores setmanals, amb la conseqüent reducció de sou.

- Aprovar que el tinent de Batle que designi, sigui contractat a temps parcial, en les
mateixes condicions per 27,5 hores setmanals.
Conseqüentment modificar la plantilla en aquest sentit.

El Sr. Miguel Bernat donà l'enhorabona al Batle i li desitjar sort amb el nou repte.

El Sr. Julio Dalmau felicità al batle i li donà el seu suport, al mateix temps que agrair que
es penses en no deixar l'ajuntament desatès.

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

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

MOCIO SUPORT AJUNTAMENT BANYALBUFAR.- El Sr. Vicens Vidal Matas dona lectura a la
següent:

MOCIO DE SUPORT A L' AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

FETS

1.- Ateses les noticies publicades als medis de comunicació, damunt la intenció de les autoritats
competents d'extreure arena dels fons marí davant el terme municipal de Banyalbufar.

2." Atès que entenem, que aquesta actuació es perjudicial pel medi ambient i repercuteix
directament la Serra de Tramuntana i al seu entorn, declarats recentment Patrimoni de la
Humanitat.

3." Atès que ès una acció molt costosa, insostenible i mediambientalment poc respectuosa,
l'Ajuntament de Banyalbufar ha d'exercitar les accions necessàries davant el Govern de les
Illes Balears i el Ministeri de Medi Ambient pel rebuig de l'extracció d'arena.

Per tot l'exposat es proposa el al Plenari de la Corporació la següent:

MOCIO

1. EXIGIR al Govern de les Illes Balears i al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino que rebutgin, de forma immediata, qualsevol mena de projecte d'extracció
d'arena del fons marí d'enfront del terme municipal de Banyalbufar per evitar perjudicis
als ecosistemes marins de les nostres aigües.
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2. ESTUDIAR I PORTAR ENDAVANT qualsevol iniciativa que garanteixi la protecció de
manera irreversible dels fons marí de la Serra, ja sigui a través de la promoció d'àrees
LIC al litoral o de la seva integració dins l'àmbit d'altres figures de protecció.

3. INSTAR a la FELIB a incloure aquest punt a l'ordre del dia al proper ple de la Junta
Directiva.

4. INICIAR una campanya d'adhesions, per part de persones, entitats i agents socials,
pel rebuig de l'extracció d'arena dels fons marí de tot el litoral de la Serra de
Tramuntana.

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

MOCIO CIM." El Sr. Josep Ferrà Terrasa dona lectura a la següent;

El grup municipal del PAS PSM presenta a la consideració del Ple la següent

MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS;

El Pla d'Obres i Serveis té molts d'anys d'experiència i inicialment va néixer per ajudar als
ajuntaments a construir infraestructuras bàsiques i necessàries, en molts casos inexistents o
insuficients, com el clavegueram, xarxa d'aigua, asfaltat, enllumenat,...etc.
En els darrers 15 anys s'han construït molts i bons equipaments per millorar els serveis
municipals, com escoletas, poliesportius, centres de dia, centres culturals o multiusos,
piscines,.... El fet és que els nostres pobles conten actualment amb instal·lacions molt dignes
que han millorat la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes, peró ara ens trobem que
els costos de manteniment de les mateixes sobrepassen en moltes ocasions les possibilitats
pressupostaries de les administracions locals.
Actualment ens trobam davant una situació nova, determinada per dues variables bàsiques.
Per un costat, en els darrers anys la majoria dels ajuntaments han dotat als municipis amb els
equipament bàsics i d'infraestructures de nova construcció necessaris per oferir un millor
servei als seus pobles. Per un altre, ens trobem dins en una crisi global que lògicament
afecta als municipis i al Consell i provoca un replantejament de les inversions de les
administracions, i en el nostre cas de les entitats locals.

Així doncs, els municipis es trobem relativament ben dotats d'equipaments per garantir
diversos serveis de proximitat, peró amb dificultats per a donar-los continuïtat i mantenir-los
amb les millors condicions de conservació que la ciutadania es mereix.

Per tot aixó, proposam que el Ple adopti els següent:

ACORD

1. Instar al Consell de Mallorca a modificar el reglament del POS el més prest possible
per tal que estigui aprovat definitivament per a la convocatòria del 2013 en el sentit
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d'adaptar-lo a les conclusions aprovades, per consens, a l'Assemblea de Baties i a
l'informe jurídic emès pel director de l'Institut d'Estudis Autonomies.

2.
El Sr. Miguel Bernat digué que entenia la problemàtica del manteniment de les
instal·lacions, però que el POS era per infraestructures i demana de deixar el tema
damunt la taula, per estudiar més a fons com s'haurien de distribuir aquestes
inversions, que podria ser una ajuda puntual però no sempre. Es necessari plantejar-
se abans de fer instal·lacions si es podran mantenir. Que s'estudiï el cas a la FELIP no
implica llevar les inversions, el que si podria portar-se a debat es el nou reglament del
POS com es podria estudiar en un futur. Però això no implica que es necessitin diners
s'hagi d'acudir a organismes superiors, s'han de fer les previsions oportunes.
El Sr. Josep digué que es l'ajuntament el qui rep les pressions del ciutadà per
aconseguir els serveis, i si a tot això se I' afeix la situació econòmica que tenim, fa
insostenible la situació. Pel que fa els organismes superiors son els que han creat en
part aquesta situació atorgant subvencions, per que se'ls resolguessin problemes que
eren de la seva competència.
El Sr. Batle digué que s'havia de replantejar el finançament dels ajuntaments. I que
era el fòrum adequat a traves de la FELIP.
El Sr. Miguel bernat digué que no es podia culpar als organismes superiors d'aquesta
situació que igual com les hipoteques, era responsabilitat de cada un.
El Sr. Julio Dalmau digué que compartia el que s'havia dit, però que era necessari
aclarí el futur de les Instal·lacions municipals.

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

MOCIO LLENGUA CATALANA.- La Sra. Maria Ramón Salas dona lectura a la següent

El grup municipal del PAS PSM presenta a la consideració del Ple la següent

MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

El Govern de les Illes Balears ha obert un període de consultes prèvies a la modificació de la
llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears,
amb l'únic objectiu de suprimir com a requisit d'accés a la funció pública el coneixement de la
llengua catalana.

L'article 14 de l'Estatut preveu com a drets dels ciutadans els d'"accedir a la funció pública en
condicions d'igualtat i segons els principis constitucionals de mèrit i capacitat" i el de "dirigir-se
a l'Administració de la Comunitat Autònoma en qualsevol de les seves dues llengües oficials i
a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada".

Els articles 54 i 56 de la Llei estatal 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat
públic, fan èmfasi en l'obligació de l'empleat públic de conèixer les llengües oficials, i en
l'obligació de l'Administració d'atendre el ciutadà en la llengua oficial en què ho sol·liciti. En
concret, l'article 56 disposa que "les Administracions Públiques, en l'àmbit de les seves
competències, hauran de preveure la selecció d'empleats públics degudament capacitats per
cobrir els llocs de treball a les Comunitats Autònomes que gaudeixin de dues llengües
oficials".
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És evident que exigir com a requisit d'accés la capacitat d'estar en disposició d'atendre els
ciutadans que s'expressen en català és la única manera, la més senzilla, raonable i
econòmica, de garantir que tothom pugui ser atés en la llengua oficial que desitgi, i que, en
cas contrari, s'ocasionarà al ciutadà una greu pertorbació al seu dret a utilitzar el català amb
plena normalitat quan es relaciona amb l'Administració.

Així doncs, l'avantprojecte no s'ajusta a normativa d'ordre superior, per jerarquia i per
competència, i suposa una passa enrere en la garantia de la igualtat dels ciutadans davant la
llei en matèria lingüística, no protegeix el tracte comú dels ciutadans davant l'Administració
pública, ni la creació de les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues
llengües quant a drets lingüístics, així com a la normalització progressiva de la llengua
catalana. De fet, la proposta suposa un escarni a l'oficialitat de la llengua catalana a les Illes
Balears, una regressió en el tractament de la llengua pròpia, i les persones que la parlen,
sense precedents des de la democràcia i l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia i romp el
consens en matèria de política lingüística que queda reflectit en la llei de normalització
lingüística aprovada per unanimitat l'any 1986.

Si aquesta proposta es converteix en Llei, les Illes Balears passaran a ser l'únic lloc del món
en què no s'exigeix als funcionaris el coneixement de la llengua oficial i pròpia d'aquell lloc.

Pertot això, el Ple de l'Ajuntament d'Esporles adopta els següents:

ACORDS

Primer.- L'Ajuntament d'Esporles considera imprescindible que el coneixement del
català sigui un requisit per accedir a l'Administració autonòmica de les Illes Balears.

Segon.- L'Ajuntament d'Esporles insta al Govern de les Illes Balears a retirar
l'Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la Comunitat autónoma de les Illes Balears que pretén eliminar el requisit de
coneixement del català per accedir a l'Administració autonómica.

Tercer.- L'ajuntament d'Esporles és compromet a mantenir com a requisit el
coneixement de la llengua catalana per accedir a l'administració local d'Esporles.

Quart - L'Ajuntament d'Esporles insta al Govern de les Illes Balears a promoure les
mesures necessàries per restablir el català en el lloc que li correspon com a llengua
pròpia de les Illes Balears i a garantir que tota la població la conegui i sigui
considerada com un dels elements identificadors de la nostra societat.

La Sra. Dolors Nadal digué que el seu grup no hi estava d'acord, que el català
entenien que era un mèrit no un requisit. Que no s'havia de deixar en el camí un bon
Professional per no tenir un títol de català. Si bé entendrien que fos un requisit pel personal
docent.

El Sr. Julio Dalmau digué que s'havia d'afavorir I' unitat de la llengua.

El Sr. Miguel Bernat volgué aclarir que no es perdria la llengua.

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb el següent resultat:
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Set (7) vots a favor del PAS-PSM 1 PSOE
- Tres (3) en contra del PP

MOCIO ATEMPTATS TERRORISTES A NORUEGA.- El Sr. Julio Dalmau de Mata dona
lectura a la següent:

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES PER LA
QUE ES CONDEMNA ELS ATEMPTATS TERRORISTES A NORUEGA I ES DENUNCIA EL
FANATISME I LA INTOLERÀNCIA

El passat divendres 22 de Juliol, Noruega va patir una tragèdia de immenses proporcions: un
doble atemptat terrorista contra la seu del govern noruec i diversos ministeris adjacents i
contra el campament d'Estiu de la AUF (Joventut Laborista Noruega).

Aquest darrer crim va comportar la mort d'una setantena d'adolescents i joves convertint els
fets en una autèntica tragèdia nacional i un dels majors atacs a la democràcia perpetrats a
Europa des de la II Guerra Mundial.

Aquests fets venen acompanyats d'un preocupant ressorgiment polític, social i electoral de
l'extrema dreta i de la intolerància, l'odi i el fanatisme que han servit de pretext per realitzar
aquests horribles crims.

Per tot això, l'Ajuntament d'Esporles,

ACORDA:

Mostrar la mès enèrgica condemna als atemptats terroristes perpetrats a Noruega i traslladar
el nostre respecte i solidaritat al poble de Noruega.

Reivindicar la fermesa democràtica com a forma de combat contra la intolerància i la
violència.

Reafirmar la convivència i el respecte com un dels valors suprems del model social europeu.

Denunciar i combatre el fanatisme, la intolerància, el racisme, la islamofòbia i el rebuig al
diferent, així com la retòrica de la por i l'odi que contribueixen a gestar actes violents con els
succeïts a Noruega.

Es retira de l'ordre del dia per trobar que ja havia passat prou temps des de l'atemptat.

MOCIO TELEVISIÓ DE MALLORCA.- El Sr. Julio Dalmau de Mata dona lectura a la següent:

MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA A L'AJUNTAMENT D'ESPORLES

TÍTOL: REBUIG AL TANCAMENT DE RÀDIO TELEVISIÓ DE MALLORCA
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Ràdio i Televisió de Mallorca va néixer el 2005 com un mitjà de comunicació per aglutinar
a les televisions locals que havien operat fins aquell any a la nostra ilia i que estaven
condemnades al seu tancament. El Consell de Mallorca va impulsar la seva creació com una
empresa pública i va comptar des del seu naixement amb el consens polític i social. Des
d'aquell moment, la RTV Mallorca ha complert una important funció social ja que ha estat un
mitjà que ha potenciat la proximitat, amb una constant promoció, estímul i defensa de la
nostra cultura, la nostra història i la nostra llengua.

RTV Mallorca s'ha caracteritzat per ser un mitjà públic plural i independent, de marcat
caràcter local i amb una direcció professional. A més, la Ràdio i Televisió de Mallorca,
nascuda de la confluència de les antigues televisions locals o municipals, ha ajustat el seu
pressupost i és una empresa pública que no té déficit.

La Ràdio i Televisió de Mallorca ha esdevingut, durant aquesta darrera legislatura, un
exemple de gestió transparent i eficient amb continguts de qualitat, a més de ser
dinamitzadora del sector audiovisual, un sector estratègic per a la diversificació de la nostra
economia. L'ens públic dóna feina de forma directa a més d'un centenar de treballadors i de
forma indirecta a més d'un miler de persones que treballen en més d'una trentena d'empreses
del sector audiovisual. Aquestes empreses no consumeixen territori, són innovadores
tecnològicament i dinamitzen l'economia de la nostra illa.

Per tot l'exposat, es presenta la següent

MOCIO
1. L'Ajuntament d'Esporles es pronuncia en contra de la proposta de tancar la RTV

Mallorca que ha fet l'actual equip de govern del Consell de Mallorca.
2. L'Ajuntament d'Esporles insta el Consell de Mallorca a mantenir el funcionament de la

RTV de Mallorca.

3. S'acorda enviar copia d'aquesta moció a la Presidència del Consell de Mallorca.

La Sra. Dolors Nadal digué que el seu grup no hi estava d'acord, no pels professionals si
no per que no era sostenible.

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

Set (7) vots a favor del PAS-PSM i PSOE
- Tres (3) en contra del PP

PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Juli Dalmau pregà que els clots del carrer Estricadors, a la vora de l'autocar, siguin
arreglat definitivament, ja que s'han fet alguns intents però tornen aparèixer.

La Sra. Dolors Nadal demanà:
Com havia anat l'inicií del curs escolar, tant de l'escoleta com de l'escola.
Respecta del Reglament d'Espais, li agradaria saber, si en la distribució d'aquest any
del mateixos, qualcú havia quedat fora?. I com s'havien concedit els espais?.

El Sr. Severiano Quevedo demanà:
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Que havia vist que el registre d'entrada amb els números 2070 i 1714, l'empres Franc
Telecom, havia sol·licitat llicencia al Vial III de Ses Rotgetes per col·locar una antena,
com esta l'esmentada llicencia?.

Com esta previst el canvi dels arbres del carrer Filadores?, quan es començarà i quin
pressupost i quins arbres?.
Demanà que si per netejar el poble i les urbanitzacions havien d'esperar la Fira
Dolça?. Que agrairia que es mantingués net tot l'any.
Demanà que si es podia avisar a manteniment que quan duguessin efecte una

reparació a la via publica, d'aigua, clavegueram etc, que el tram on s'ha intervingut,
que es tornés a tapar amb asfalt o en cimentar, ja que a alguns llocs només es posa
terra. I retiressin els enderrocs.

Que si les parets a la via publica dins clos urbà es podien forrar de pedra, mares,
ceràmica?.

En quina situació es troba l'adaptació de les NNSS al PTI.

El Sr. Miquel Bernat demanà:
Al registre d'entrada hi ha un contenciós del Sr. Rus Raya com està el tema?.
Durant aquests mesos quines subvencions s'han demanat?.
Que es la factura del lloguer de gas propà de l'empresa Un somni?.
Com està l'administració electrónica que es contractar amb el Plan E.
Els pàrkings que s'han fet darrerament, s'han acabat?, es col·locaran les faroles?
Políticament el POS 2009 a 2014, la part de l'ajuntament s'ha pagat bastant més
abans del que corresponia, per que?.
Encara es paga lloguer, dels mòduls prefabricats del PAC.
Que passa amb GESA ENDESA.
Com està el tema del bar del camp de futbol.
Demana un llistat de demandes judicials que hi hagi contra aquest ajuntament.

El Sr. Antoni Asensió, contestà:
Respecta de les faroles del pàrking que es col·locaran primer per ser més rapit
algunes de les existents i després es col·locaran les noves.
Els arbres estan en procés, en principi es van matant amb líquid els que encara hi ha i
després es pretén recol.locar els pàrkings i sembrar els nous, peró encara falta.
Que a Ses Rotgetes hi havia alguns punts que s'havien deixat enderrocs, que estava
prevista una rapida retirada dels mateixos, peró que la brigada s'estava re programant
per tal de donar solució aquests problemes, per tal que en la mateixa rompuda ja es
poguessin retirar.
Respecta de la neteja dur-ho tot net es impossible, si els administrats no col·laboren,
ja que, encara no s'ha acabat de fer net a un lloc i ja tornen poder passar.
Pel que fa el parcs infantils, en el més de juliol es va fer una revisió de tots, i es va
col·locar una part de cautxú que hi feia falta i es comanar una engronsadora, que a dia
d'avui encara no ha arribat.
Referent els usos dels espais, de tots els que ho han sol·licitat només han quedat
defora dos i per que necessitaven un espai permanent pel material.

La Sra. Maria Ramon contesta.
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Respecta de l'inici escolar, en tots els cicles ha començat segon el previst, sense
incidents. Concretament s'ha de ressenyar que el que s'hagin aconseguit a l'escola la
triple línia ha anat molt be. L'escola de musica ja ha acabat el termini de matricula i
pareix que està tot cobert i que aviat començarà. L'escoleta un molt bo inici.
El Patronat es convocarà aviat.

Pel bar del camp de futbol ja s'han redactat el plec de clàusules administratives,
queden pendents afinar les clàusules tècniques, que hi estam fent feina, se va
demanat als usuaris i això a generat moviment.

El Sr. Vicenç Vidal respon:
En quant a GESA digué que les paraules eren mal està, indignació, xantatge i falta de
respecta. Que s'havia intentat parlar amb ells ja que s'havia tingut un incident molt
desafortunat que es miraria si s'havia seguit tot el procediment establert i en cas
contrari es posaria en mans del jutjat. Respecta els contractes existents s'havien
firmat de nou a l'espera de tornar a fer un plec per contractar.
Els mòduls del PAC, de moment s'estan fent gestions en la Conselleria de Sanitat per

que es retirin i que la Conselleria assumeixi les despeses del lloguer a partir de que el
PAC es va ubicar al seu lloc.

En quant a l'adaptació de les NNSS al PTI, pel que fa al Catàleg, es va haver de
canvia d'equip redactor per falta d'enteniment i de moment s'està corregint tot el que
no era correcta.

Pel que fa a les NNSS estan en fase d'aprovació inicial, s'han de respondre les
al·legacions, però el CIM va suspendre el contracte amb l'empresa que feia el treball.
De moment està previst parlar amb el CIM, per que torni a contractar l'empresa i poder
seguir en la tramitació.
Respecta del bar del camp de futbol els tècnics estaven redacten els plecs.

La Sra. Francisca Torres contestà:
El Centre d'estades Nocturnes, resta pendent de la documentació requerida. El
conveni pareix que tindrà algunes esmenes, s'ha consultat i esperem la resposta.

El Sr. Batle
La relació de les demanades, la secretaria farà la llista i l'enviarà.
Respecta de les parets l'arquitecte farà el corresponent informe.

- Respecta del pagament del POS 20009-2014, la part de l'ajuntament s'ha pagat
abans, per que es va signar un conveni amb el CIM que ho permetia.

El Sr. Miquel Bernat digué que les obres del "Centre Esportiu i Escoleta" havia estat una
nefasta actuació política. Jurídicament incorrecte, que si l'ajuntament no hagués pagat la
totalitat de la seva part avui no es trobaria en la situació que està i les obres podrien
continuar.

Respecta de l'administració electrònica., la secretaria informarà.
Es passarà el llistat de subvencions demanades.

El Sr. Antoni Asensió respon:
Pel que fa el gas propà mirarà a que es refereix.
L'antena de Ses Rotgetes se contestarà, però crec que no s'ha atorgat.
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Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-dues hores ,

el Sr. Batle aixeca la sessió, i per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la Secretària en donc
fe, i amb el seu Vist-i-plau estenc la present Acta al lloc i la data assenyalats a
l'encapçalament.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 20 D'OCTUBRE DE 2011

Membres assistents:
Maria Ramón Salas
Francisca Torres de la Fuente
Julio Dalmau de Mata
Dolors Nadal Llinàs
Josep Maria Ferrà Terrasa
Severiano Quevedo Mora
Margarita Alemany Alorda
Miquel Bernat Bosch
Antonio Asensio Campoy

Membres que excusen la seva assistència:
Miquel Ensenyat Riutort
Vicenç Vidal Matas

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores i
trenta minuts del dia vint d'octubre de 2011, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila,
en primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència del Sr. Tinent de Batle
Josep Maria Ferra Terrasa, i amb l'assistència dels senyors regidors que es relacionen a
l'encapçalament, amb l'objecte de celebrar sessió extraordinària i en ella tractar els assumptes
inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretari la Sra.
Maria Dolores Sureda Trujillo.

SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS

Circunscripción Electoral Municipio Distrito Censal Sección Mesa

Mallorca ESPORLES 01 001 A

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

TITULARES
PRESIDENTE/A: D/D'. DIAZ CODINA MARIA 43080992Z 0391

l'VOCAL: D/D'. AREOS MIR FRANCISCA MARIA 43087407N 0063

2° VOCAL: D/D'. CORTES MIRO JOAQUINA INMAC 43002589H 0364

SUPLENTES
DE PRESIDENTE/A: D/D'. AMENGUAL MERCANT AINA 78213930S 0034

DE PRESIDENTE/A: D/D'. ARBONA SABATER JUAN 78182318M 0051

DE 1" VOCAL: D/D'. AULI MATAS MARGARITA 42956990M 0088

DE 1" VOCAL: D/D'. COVAS BOSCH MARIA DEL 43069992P 0374
CARMEN

DE 2' VOCAL: D/D', COSTA COMAS ANTONIO 18236127W 0369

DE 2° VOCAL: D/D'. CHOLAKIAN RICHARD JEFFREY LEE 43199137P 0310

Circunscripción Electoral Municipio Distrito Censal Sección Mesa

Mallorca ESPORLES 01 001 B

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

TITULARES
PRESIDENTE/A: D/D'. MERCADAL LORENZ MIGUEL 41734729X 0324

r VOCAL: D/D'. MIR COSTA FRANCISCO 43058174N 0351
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2" VOCAL: D/D«. MOLL GARRIDO CATALINA 4297211OZ 0380

SUPLENTES
DE PRESIDENTE/A: D/D". MESQUIDA COMAS ANTONIO 43041919H 0329

DE PRESIDENTE/A: D/D». GONZALEZ SEALL SERAFIN 03251522N 0067

DE 1" VOCAL: D/D". MORENO MARIN YOLANDA 46547708D 0413

DE 1" VOCAL: D/D". MARGARIT TRIAS FRANCISCO JOSE 43012117R 0219

DE 2" VOCAL: D/D". LLOPIS CASTELLÓ JOSEP MIQUEL 52798459G 0192

DE 2" VOCAL: D/D". GOST TORRES MARGALIDA 78191353R 0069

Circunscripción Electorai Municipio Distrito Censal Sección Mesa

Mallorca ESPORLES 01 001 C
CARGO EN LA MESA 1r APELLIDO 2" APELLIDO NOMBRE D.N.I. Elector

TITULARES
PRESIDENTE/A: D/D". RAMIS VALLEJO PATRICIA 43137742T 0096

r VOCAL: D/D". TUGORES NADAL MAGDALENA 42941946A 0447

2" VOCAL: D/D". PARES MIRO ISABEL 43038794K 0012

SUPLENTES
DE PRESIDENTE/A: D/D». RIUTORT COSTA CATALINA 43140661K 0163

DE PRESIDENTE/A: D/D». TOMAS MARCH VICENTE 43005529Z 0390

DE 1" VOCAL: D/D". PIZA MIR CATALINA 78213994X 0042

DE r VOCAL: D/D". PÀMIES GUERRERO CRISTINA 21427204J 0009

DE 2" VOCAL: D/D". RITA LARRUCEA JUAN 41491695V 0156

DE 2" VOCAL: D/D". REYNES BUJOSA ANTONIA 42965997L 0104

Circunscripción Electoral Municipio Distrito Censal Sección Mesa

Mallorca ESPORLES 01 002 A
CARGO EN LA MESA 1r APELLIDO 2" APELLIDO NOMBRE D.N.I. Elector

TITULARES
PRESIDENTE/A: D/D". COVAS RIERA MERCEDES 34065437E 0464

1° VOCAL: D/D". BLAZQUEZ PEREZ MANUEL 43090300F 0185

2" VOCAL: D/D". BISQUERRA ENDRINO BIEL ANGEL 43004286J 0181

SUPLENTES
DE PRESIDENTE/A: D/D". CAÑELLAS COLOM FRANCISCA 43041412V 0316

DE PRESIDENTE/A: D/D". COLON DE GOROSABEL DIEGO 01380096G 0423
CARVAJAL

DE 1" VOCAL: D/D". AMENGUAL FIOL FRANCISCA 43007206N 0075

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

DE 2" VOCAL: D/D". DIOS DE ALONSO FRANCISCO JOSE 51586132F 0496

DE 2" VOCAL: D/D". BESTARD BORDOY ANTONIO 43058183K 0168

Circunscripción Electoral Municipio Distrito Censal Sección Mesa

Mallorca ESPORLES 01 002 B

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

TITULARES
PRESIDENTE/A: D/D". MONROIG BONNIN GASPAR 41404153J 0435

r VOCAL: D/D". OLIVER RÜIZ MARIA SOLEDAD 43006434E 0551

2° VOCAL: D/D". LU\BRES MIR FRANCISCO 43003609A 0207

SUPLENTES
DE PRESIDENTE/A: D/D". MATAS CABOT MARIA EUGENIA 43124640P 0342

DE PRESIDENTE/A: D/D". GENOVES COMPANY RAUL 52631396J 0071

DE r VOCAL: D/D". LIMA MONTE Dl GIUSEPPE 43043495F 0199

DE 1° VOCAL: D/D". GONZALEZ IGLESIAS MAURICIO 42999705D 0097

DE 2" VOCAL: D/D". IBOLEON VELASCO ANTONIO 43066952G 0149

DE 2" VOCAL: D/D". HOYOS RODRIGUEZ JUAN MARIO 13927637X 0142

Circunscripción Eiectoral Municipio Distrito Censal Sección Mesa
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Mallorca ESPORLES 01 002 C
CARGO EN LA MESA 1r APELLIDO 2® APELLIDO NOMBRE D.N.I. Elect(

TITULARES
PRESIDENTE/A: D/D®. PALMER SANS MARGARITA 43016403D 0012

1® VOCAL: D/D®. REYNES BUJOSA CRISTINA 78208897L 0191

2® VOCAL: D/D®. TOMAS BORDOY CATALINA 78213921Y 0506

SUPLENTES
DE PRESIDENTE/A: D/D®. PARERA FEMENIAS JUAN 42970829K 0021

DE PRESIDENTE/A: D/D®. PEREZ BRUQUE JOSE ANTONIO 43068952A 0060

DE 1® VOCAL: D/D®. SASTRE ROSSELLO TOMAS 78208905G 0412

DE 1® VOCAL: D/D®. RAMA TOSCANO ANTONIO 32795099C 0160

DE 2® VOCAL: D/D®. SOLER COLL MARGALIDA 43045360D 0464

DE 2® VOCAL: D/D®. PIZA NOGUERA SEBASTIANA MAR 41397829Z 0079

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-una hores,
el Sr. Tinent de 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, 20 d'octubre de 2011.

La secretària
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 27 D'OCTUBRE DE 2011

Membres assistents:

Miquel Enseñat Riutort
Francisca A. Torres de la Fuente
Maria Ramón Salas

Josep Maria Ferra Terrasa
Antonio Asensio Campoy
Miquel Bernat Bosch
Dolors Nadal Llinàs
Severiano Quevedo Mora
Julio Dalmau de Mata

Margarita Alemany Alorda

Membres que excusen la seva assistència:
Vicenç Vidal Matas

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores del
dia vint-i-set d'octubre de 2011, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, en primera
convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència del Sr. Batle, Miguel Ensenyat Riutort, i
amb l'assistència dels senyors regidors que es relacionen a l'encapçalament, amb l'objecte de
celebrar sessió ordinaria 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.

ACTA ANTERIOR.- 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 setembre de 2011.

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

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de correspondència, es dóna
compte de la correspondència haguda des de l'últim ple, registre d'entrada del núm. 3660 al
4039. Així com de les disposicions oficials.

DECRETS DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batllia haguts des de l'últim
Ple del núm. 527/11 al 595.

RATIFICAR DECRETS.-

PROPOSTA PRÉSTEC ICO: RATIFICAR DECRET 410/11 I APROVAR DONAR
COMPLIMENT A L'ART. 5 RDL 8/11
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PROPOSTA

Amb la finalitat de concerta el préstec de la línia de crèdit per la cancel·lació de deutes de les
entitats locals amb empreses i autònoms, d'acord amb el R.D.L. 8/11, de 1 de juliol pel
present venc a proposar el ple el següent acord:

1. Ratificar el següent decret:

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA núm. 410 /11

A los efectos previstos en el art. 4 y siguientes del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de
julio, por el que se establece una Línea de crédito para la cancelación de deudas de las
Entidades locales con empresas y autónomos,

HE ACORDADO:
Primero." Solicitar un crédito ICO por un importe de 130.249.07 euros, correspondiente a la
totalidad de las obligaciones contraídas por este Ajuntament que cumplen los requisitos
exigidos en el art. 5.1 del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio.
Segundo.- La relación identificativa y detallada de las certificaciones y documentos
acreditativos de las obligaciones pendientes de pago cuyo cumplimiento se pretende realizar
con la Línea de Crédito es la siguiente:

2009/5309 B62802145 INFOAVISOS SL 31/03/2007 134,47

2007/996 B62802145 INFOAVISOS SL 29/06/2007 240,96

2007/1477 B62802145 INFOAVISOS SL 29/07/2007 200,91

2007/2371 B62802145 INFOAVISOS SL 28/09/2007 126,53

2007/5137 B62802145 INFOAVISOS SL 30/03/2008 242,07

2009/359 A07458581 LIMPIEZAS MUNAR FULLANA SA 01/07/2009 2.948,00

2009/2847 B62802145 INFOAVISOS SL 29/07/2009 306,02

2009/407 A07458581 LIMPIEZAS MUNAR FULLANA SA 05/08/2009 974,40

2009/3616 B62802145 INFOAVISOS SL 29/08/2009 477,78

693/3218 B07023105 COMERCIAL BORDOY SL 22/01/2010 15,35

363/1674 B07282270 OXIDOC EXCLUSIVAS SL 01/09/2010 114,84

481/2014 A07152515 EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTS PALMA (EMT) 11/10/2010 1.220,74

515/2600 42940186Z FRANCISCA FONT COMAS (Can Marcos) 03/11/2010 17,00

509/2591 B07023105 COMERCIAL BORDOY SL 07/11/2010 23,03

522/2607 B5759980 FERRETERIA CA'N VIDAL SL (Vidal) 13/11/2010 78,34

523/2608 B5759980 FERRETERIA CA'N VIDAL SL (Vidal) 13/11/2010 33,89

520/2605 B07880016
MATERIALES Y TRANSPORTES ESPORLAS SL
(Vidal) 13/11/2010 250,42

519/2604 B07880016
MATERIALES Y TRANSPORTES ESPORLAS SL
(Vidal) 13/11/2010 117,71

643/2965 A07058084 SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA 20/11/2010 97,42

639/2966 A07615008 INSULAR DE PUERTAS SA 01/12/2010 47,20

561/2826 A-07058084 SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA 01/12/2010 216,99

562/2827 A-07058084 SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA 01/12/2010 321,18

564/2828 A-07058084 SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA 01/12/2010 289,74

640/2980 B07918519 CALA FERRERA EXPRESS SL 06/12/2010 2.025,00
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641/2963 78213923P
MIQUEL ARBÓS FERRÀ (FERRERERIA XISCO
FERRA) 08/12/2010 94,40

566/2830 A07102155 COMERCIAL E INSTALADORA BALEAR SAU 08/12/2010 956,08

567/2831 B07549298 SEÑALIZACIONES MALLORCA SL 08/12/2010 159,30

647/2976 B07089220 GROELSL 08/12/2010 1.154,95

630/2962 B07023105 COMERCIAL BORDOY SL 08/12/2010 15,35

572/2835 B07023105 COMERCIAL BORDOY SL 08/12/2010 23,03

573/2836 B07023105 COMERCIAL BORDOY SL 08/12/2010 23,03

568/3274 B5759980 FERRETERIA CA'N VIDAL SL (Vidal) 08/12/2010 868,87

569/2832 B5759980 FERRETERIA CA'N VIDAL SL (Vidal) 08/12/2010 59,41

571/2834 B07880016
MATERIALES Y TRANSPORTES ESPORLAS SL
(Vidal) 08/12/2010 378,13

570/2833 B07880016
MATERIALES Y TRANSPORTES ESPORLAS SL

(Vidal) 08/12/2010 334,65

579/2843 B07542673 POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL 15/12/2010 405,92

786/3593 F57029472 ABTA S. COOP 15/12/2010 322,44

586/2849 A07036569 SOCIAS Y ROSSELLO SA ELECTRICA 15/12/2010 335,65

587/2850 A07036569 SOCIAS Y ROSSELLO SA ELECTRICA 15/12/2010 652,47

588/2851 A07036569 SOCIAS Y ROSSELLO SA ELECTRICA 15/12/2010 15,56

629/2961 B07325780 LIMPIEZAS BARCELÓ SL 15/12/2010 896,58

581/2846 B07325780 LIMPIEZAS BARCELÓ SL 15/12/2010 324,00

594/2857 B07056252 TELIM SL 15/12/2010 213,82

593/2856 B07056252 TELIM SL 15/12/2010 892,08

625/2973 A07152515 EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTS PALMA (EMT) 18/12/2010 1.099,44

582/2847 A58328253 FORMULARIS VIÑAS SA 19/12/2010 1.504,50

623/2957 B07553258 FUITES D'AIGÜES 19/12/2010 1.180,00

621/2955 B07325780 LIMPIEZAS BARCELÓ SL 19/12/2010 378,00

628/2960 A28/037224
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
SA 19/12/2010 187,78

627/2959 A28/037224
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
SA 19/12/2010 570,55

624/2972 A07152515 EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTS PALMA (EMT) 19/12/2010 994,03

619/2882 42960805W ANTONIA COMAS (Joyería Piña-Comas) 21/12/2010 160,00

618/2881 A80495864 SERVICIOS DE TELEASISTENCIA SA 22/12/2010 292,11

615/2878 41356729S TOMAS COMAS ROCA 25/12/2010 49,10

613/2876 43092540Q GUILLEM FIOL PONS 28/12/2010 150,00

595/2858 B07785736 HIPER ESPORLAS SL 01/01/2011 45,67

599/2862 B07785736 HIPER ESPORLAS SL 01/01/2011 181,59

610/2873 B07877509 MANGIOVA & BUADES SL 02/01/2011 796,50

603/2866 B07967243 FERROCOLAT SL 04/01/2011 264,20

608/2871 41329822H ANDRES PONS FERRER 04/01/2011 19,94

604/2867 B07505209 MANTENIMENT DE COMPTADORS D'AIGUA SL 04/01/2011 24,02

607/2870 A07015845 EDITORA BALEAR SA 05/01/2011 254,88

602/2865 B57880016
MATERIALES Y TRANSPORTES ESPORLAS SL
(Vidal) 08/01/2011 264,65

600/2863 B57159980 FERRETERIA CA'N VIDAL SL (Vidal) 08/01/2011 71,18

788/3595 B07785736 HIPER ESPORLAS SL 09/01/2011 287,47

596/2859 B07785736 HIPER ESPORLAS SL 09/01/2011 474,99
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597/2860 B07785736 HIRER ESPORLAS SL 09/01/2011 11,58

598/2861 B07785736 HIRER ESPORLAS SL 09/01/2011 32,85

589/2852 A07058084 SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA 10/01/2011 184,53

590/2853 A07058084 SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA 10/01/2011 320,58

591/2854 A07058084 SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA 10/01/2011 136,80

810/3629 B07825755 RAFER INGENIEROS SL 10/01/2011 8.355,12

716/3240 A80495864 SERVICIOS DE TELEASISTENCIA SA 12/01/2011 312,41

715/3239 A28037224
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
SA 12/01/2011 570,55

714/3238 A07152515 EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTS PALMA (EMT) 15/01/2011 1.223,27

718/3242 78208914J JUAN RIBAS CAMPS 16/01/2011 586,22

712/3236 A07615008 INSULAR DE PUERTAS SA 17/01/2011 3.377,75

745/3383 B57057051 TECNOEVENTOS DE BALEARES SL 17/01/2011 696,20

720/3244 B57102618 PASSEIG 10 SL 17/01/2011 103,90

809/3702 B57254054 CORRO Construccions i Reformes SL 18/01/2011 3.597,33

711/3235 A07458581 LIMPIEZAS MUNAR FULLANA SA 22/01/2011 472,00

690/3215 B07122401 LORENZO REYNES SL 22/01/2011 23,41

688/3213 A07036569 SOCIAS Y ROSSELLO SA ELECTRICA 22/01/2011 190,90

696/3221 B57121493 GRUAS SIMONET SLU 22/01/2011 1.932,84

710/3234 B07032105 COMERCIAL BORDOY SL 22/01/2011 15,35

689/3214 B07032105 COMERCIAL BORDOY SL 22/01/2011 23,03

697/3222 B07325780 LIMPIEZAS BARCELÓ SL 22/01/2011 943,42

691/3216 B07325780 LIMPIEZAS BARCELÓ SL 22/01/2011 648,00

692/3217 B07056252 TELIM SL 22/01/2011 147,50

694/3219 A07049133
SOCIAS Y ROSSELLO SA LA INDUSTRIAL Y
AGRICOLA 22/01/2011 97,93

685/3210 B07041064 ANTONIO HOMAR SL 24/01/2011 1.109,20

673/3199 41375141G GUILLERMO ALEMANY COLOMBAS 24/01/2011 60,00

687/3212 B07056252 TELIM SL 25/01/2011 6.818,04

701/3226 B07825755 RAFER INGENIEROS SL 25/01/2011 7.832,92

680/3205 B07047525 ADALMO SL 26/01/2011 262,66

681/3206 A28278026 COMERCIAL CITROEN SA 26/01/2011 416,23

676/3202 A07058084 SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA 26/01/2011 132,64

675/3201 A07058084 SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA 26/01/2011 92,23

674/3200 A07058084 SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA 26/01/2011 99,36

677/3203 A07058084 SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA 26/01/2011 461,58

678/3204 B07877509 MANGIOVA & BUADES SL 26/01/2011 826,00

682/3207 A28278026 COMERCIAL CITROEN SA 26/01/2011 1.027,72

686/3211 41375141G GUILLERMO ALEMANY COLOMBAS 29/01/2011 60,00

707/3231 B57542623 BASEBA TECNO SL 30/01/2011 16.153,48

706/3230 43110857W CLARA CATALAN BERNABE 30/01/2011 4.053,05

672/3198 B07967243 FERROCOLAT SL 02/02/2011 717,44

767/3403 A07072911 PUIGCERCOS SA ELECTRICA 03/02/2011 2.615,56

668/3194 B57159980 FERRETERIA CA'N VIDAL SL (Vidal) 03/02/2011 41,28

667/3193 B070880016 MATERIALES Y TRANSPORTES ESPORLAS SL 03/02/2011 11,91
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(Vidal)

754/3391 B07565997 ES PINETO SL 03/02/2011 1.072,53

670/3196 42957053E JOSE LUIS SANDERS NADAL 03/02/2011 659,62

666/3192 B57121493 GRUAS SIMONE! SLU 07/02/2011 342,20

665/3191 B57029217 COMERCIAL RAFAEL RIBAS SL (uniformes) 07/02/2011 64,31

657/3187 B07915226 BEL SISTEMES INFORMATICS SL 07/02/2011 79,46

656/3186 B07915226 BEL SISTEMES INFORMATICS SL 07/02/2011 214,99

659/3188 B07915226 BEL SISTEMES INFORMATICS SL 07/02/2011 584,86

660/3789 B07915226 BEL SISTEMES INFORMATICS SL 07/02/2011 97,79

662/3190 B07915226 BEL SISTEMES INFORMATICS SL 07/02/2011 200,10

655/3185 B07032105 COMERCIAL BORDOY SL 13/02/2011 7,68

649/3180 A28037224
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
SA 14/02/2011 570,55

705/3229 B07032105 COMERCIAL BORDOY SL 15/02/2011 15,35

650/3181 A07152515 EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTS PALMA (EMT) 16/02/2011 1.240,60

727/3277 B57159980 FERRETERIA CA'N VIDAL SL (Vidal) 17/02/2011 1.438,80

758/3395 B07325780 LIMPIEZAS BARCELÓ SL 17/02/2011 1.190,20

726/3250 B57159980 FERRETERIA CA'N VIDAL SL (Vidal) 17/02/2011 1.032,21

722/3246 B070880016
MATERIALES Y TRANSPORTES ESPORLAS SL
(Vidal) 17/02/2011 293,62

721/3245 B070880016
MATERIALES Y TRANSPORTES ESPORLAS SL

(Vidal) 17/02/2011 133,01

723/3247 B070880016
MATERIALES Y TRANSPORTES ESPORLAS SL
(Vidal) 17/02/2011 55,67

725/3249 B070880016
MATERIALES Y TRANSPORTES ESPORLAS SL
(Vidal) 17/02/2011 295,01

730/3275 B57159980 FERRETERIA CA'N VIDAL SL (Vidal) 20/02/2011 620,51

761/3653 A07173354 ROLDAN OFICINAS Y DESPACHOS SA 20/02/2011 106,20

760/3397 19839856X EULALIA ARLES FONT 20/02/2011 80,00

731/3276 B57159980 FERRETERIA CA'N VIDAL SL (Vidal) 20/02/2011 175,23

733/3255 B070880016
MATERIALES Y TRANSPORTES ESPORLAS SL
(Vidal) 20/02/2011 238,97

732/3254 B07880016
MATERIALES Y TRANSPORTES ESPORLAS SL
(Vidal) 20/02/2011 201,12

762/3648 B57453433 AIRCONCEPT SLU 20/02/2011 1.867,82

748/3386 B07325780 LIMPIEZAS BARCELÓ SL 22/02/2011 594,00

747/3385 B07047525 ADALMO SL 22/02/2011 275,00

851/3389 A80495861 SERVICIOS DE TELEASSITENCIA SA 23/02/2011 287,45

752/3390 43092540Q GUILLEM FIOL PONS 23/02/2011 150,00

781/3589 41356729S TOMAS COMAS ROCA (BAR ES COSTAT) 28/02/2011 48,30

782/3590 41356729S TOMAS COMAS ROCA (BAR ES COSTAT) 28/02/2011 52,60

765/3401 A07072911 PUIGCERCOS SA ELECTRICA 28/02/2011 182,66

769/3584 B57289076 FUNERARIA CAN PERE ANTONI SL 28/02/2011 546,92

768/3404 B57289076 FUNERARIA CAN PERE ANTONI SL 28/02/2011 1.204,02

671/3297 B07565997 ES PINETO SL 28/02/2011 1.315,00

770/3585 B57289076 FUNERARIA CAN PERE ANTONI SL 28/02/2011 729,40

779/3587 B07312556 FLOR INCA SL 03/03/2011 644,30

797/3601 B07785736 HIPER ESPORLAS SL 03/03/2011 101,19
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799/3603 B07785736 HIPER ESPORLAS SL 03/03/2011 38,51

798/3602 B07785736 HIRER ESPORLAS SL 03/03/2011 65,69

796/3600 B07785736 HIPER ESPORLAS SL 03/03/2011 112,45

792/3598 B07325780 LIMPIEZAS BARCELÓ SL 05/03/2011 274,16

793/3599 B07325780 LIMPIEZAS BARCELÓ SL 05/03/2011 642,65

794/3657 B57121493 GRUAS SIMONET SLÜ 05/03/2011 70,80

800/3607 A07072911 PUIGCERCOS SA ELECTRICA 05/03/2011 621,94

791/3654 B82080177 RICOH ESPAÑA SLU 10/03/2011 614,12

827/3642 B07032105 COMERCIAL BORDOY SL 11/03/2011 15,35

826/3641 B07032105 COMERCIAL BORDOY SL 11/03/2011 15,35

772/3581 B57237489
ECOFRED INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS
SL 11/03/2011 511,77

773/3582 B57237489
ECOFRED INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS
SL 11/03/2011 588,70

840/3661 B57159980 FERRETERIA CA'N VIDAL SL (Vidal) 11/03/2011 176,01

834/3659 B07880016
MATERIALES Y TRANSPORTES ESPORLAS SL
(Vidal) 11/03/2011 119,77

835/3660 B07880016
MATERIALES Y TRANSPORTES ESPORLAS SL

(Vidal) 11/03/2011 145,78

774/3918 43003461Q CATERINA VALRIU LLINÀS 11/03/2011 270,00

839/3647 B07241342 NOVA AREA SL 11/03/2011 251,60

775/3583 A07081029 GRAFIC-ART PALMA SA 12/03/2011 2.193,93

838/3646 B57237489
ECOFRED INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS
SL 17/03/2011 553,83

837/3645 A07152515 EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTS PALMA (EMT) 17/03/2011 1.099,67

830/3658 B07718455 CONSTRUCCIONS VALL ESPORLES SL 19/03/2011 2.341,46

831/3643 A07058084 SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA 19/03/2011 84,96

832/3656 A07058084 SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA 19/03/2011 160,79

829/3655 A07173354 ROLDAN OFICINAS Y DESPACHOS SA 19/03/2011 179,36

828/3662 B07278286 AUXILIAR DE AGUAS Y ALCANTARILLADO SL 21/03/2011 796,25

865/3867 B07017312 SALOM Y POMAR SL (Musicasa) 04/04/2011 207,00

868/3923 A80495864 SERVICIOS DE TELEASISTENCIA SA 14/04/2011 270,80

757/3394 B07877509 MANGIOVA & BUADES SL 29/02/2011 826,00

756/3393 A07058084 SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA 29/02/2011 3,300,04

Tercero.- Con este crédito se cancelan todas las deudas contraídas con autónomos y las
pequeñas y medianas empresas hasta el 31 de diciembre de 2010.

Cuarto." Que la presente Resolución se eleve a Pleno para su ratificación.

2." Aprovar donar compliment a l'art. 5.2 del Real Decret Legislatiu 8/11 de 1 de juliol, de
mesures de recolzament als deutors hipotecaris, de control de despesa publica i cancel·lació
de deutes amb empreses i autònoms contretes per entitats locals, de foment de l'activitat
empresarial i impuls de la rehabilitació i simplificació administrativa. Per tant la línia financera
ha estat dissenyada de forma que possibilita preferentment la cancel·lació de les deutes amb
autònoms i les petites i medianes empreses, considerant així mateix l'antiguitat dels
document citats.
El Sr. Miguel Bernat diu que el llistat es presta a confusió ja que la data de la factura pareix
2011,.
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Se li respon que les factures de 2010, presentades abans d'abril de 2011, també hi entraven
i com la relació du la data d'entrada, per això hi fa factures en data 2011.

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

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB COORDINADORA- Federació Balears de Persones
amb díscapacítat.

DECRET DE BATLIA 577/11

I Vista la intenció de COORDINADORA- Federació Balear de Persones amb Discapacitat de
I col·laborar amb els Serveis Socials de l'ajuntament d'Esporles per tal de poder desenvolupar

el programa TRANSIT- Servei d'acompanyament i Suport a la Inserció Laboral de Joves amb
Necessitats Específiques de Suport Educatiu.

RESOLC:

1.- Signar un conveni de col·laboració en aquest sentit.

Sotmès a votació fou ratificat per unanimitat dels assistents.

PLA DE COORDINACIÓ INTER MUNICIPAL.- La Sra. Francisca A. Torres de la Fuente,
explicà la següent:

PROPOSTA

La Conselleria d'administracions Publiques i Direcció General d'Interior, Emergències i
Institut de Seguretat de les Illes Balears, ha dissenyat un pla de Coordinació Inter municipal
en matèria de menors d'edat. Es per la qual cosa que proposo el ple el següent acord:

Aprovar adherir-se al Pla de Coordinació Inter municipal en matèria de menors d'edat,
integrat per policia local i serveis socials dels municipis de Tramuntana.

Sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat dels assistents

El Sr. Miguel Bernat abandona la sala.

CONVENI ÍBIT.- La Sra. Maria Ramon dona lectura a la següent:

PROPOSTA

Vista la proposta de col·laboració d'un telecentre de la XarxaBIT, pel present venc a proposar
el següent acord:

Aprovar signar un conveni de col·laboració per a la dinamització d'un telecentre pertanyent a
la XarxaBit, Xarxa de Telecentres de les Illes Balears i l'ajuntament d'Esporles.

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents

El Sr. Miquel Bernat Bosch entra a la sala.
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CONVENI SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA.- La Sra. Francisca Torres dona lectura a la
següent:

PROPOSTA

Vist el conveni presentat aquest ajuntament per director general del Servei de Salut pel
present venc a proposar el ple el següent acord:

Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'ajuntament d'Esporles i el servei de Salut de les
Illes Balears per la prestació de serveis sanitaris d'atenció primària.
El Sr. Miguel Bernat demanà si era el mateix que es presentà a la FELIP. Que l'espai ja estava
cedit.
El Sr. Batle li respon que si. Que l'ajuntament cedia l'espai, que com ja estava cedit s'havia de
llevar, que l'administrativa encara estava a càrrec de l'ajuntament, però el personal de neteja , ja
el pagaven ells, de l'administrativa esperava que a partir de la signatura del conveni també s'en
fessin càrrec.

Respecta del lloguer del solar s'ha sol·licitant, repetides vegades que es retira-se'n els mòduls,
inclòs ha vingut la propietat dels mateixos per si l'ajuntament previ pago se'ls volia quedar i la
resposta ha estat no. Actualment es paga el lloguer però pareix que es farà càrrec el consorci.

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents

MOCIO PAS PSM, FONS COOPERACIO LOCAL.- El Sr. Josep Ferra dona lectura a la
següent:

MOCIÓ FONS DE COOPERACIÓ LOCAL

ANTECEDENTS

El deute de les diferents administracions amb l'Ajuntament d'Esporles és superior a 1.5
milions d'euros.

La Directora General de Funció Pública en una carta del 21 de setembre de 2011 va
comunicar a l'Ajuntament d'Esporles " es pagui a cada ajuntament el 25 % de la quantitat que
li pertocaria"del Fons de Cooperació Local de 2011.

Els pressupostos municipals contemplen l'ingrés de la totalitat del Fons de Cooperació Local
al ser l'establer per llei.

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament d'Esporles adopta els següents:

ACORDS

1 . Sol·licitar el pagament del 100% del Fons de Cooperació Local de 2011 abans de finalitzar
l'any.
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El Sr. Miguel Bernat digué que era un brindis al sol, ja que si vengués d'un altre grup que no
hagués tingut part amb l'anterior govern, podria tenir dubtes, però el vostre ha de tenir clar que
els fons s'ha gastat en pagar els crédits.
A la FELIP en la reunió amb el Director General ja es va explicar.
El Sr. Ferra digué que l'ajuntament ha de mirar pels seus interessos i que tenia l'obligació de
demanar el que li corresponia que eren els fons de cooperació local establert per l'any 2011.
El Sr. Batle digué que si no feia molt temps s'havien pagat els 10.000.000 d'Acciona, més
important era pagar als ajuntaments. Ja saben que es una batalla perduda, peró necessària ja
que aquesta actitud del Govern ocasiona seriosos perjudicis que l'ajuntament no pot assumir.
El Sr. Bernat digué que era demagògia aquest mirar per la casa, quan aquest temes s'havien
tractat a la FELIP i hi havia acord.
El Sr. Ferra digué que quan s'ocasionaven perjudicis, s'havia d'actuar, i no entenia que fos
demagògia.

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

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

MOCIÓ PP, COMISSIO SUBVENCIONS.- La Sra. Dolors Nadal Llinàs dona lectura a la
següent:

MOCIÓ CREACIÓ COMISSIÓ DE SUBVENCIONS EN DEURE DE SECRET

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Vista la situació econòmica actual, que afecta a moltes famílies i concretament a la seva
situació laboral i en conseqüència la seva liquidés per fer front a despeses corrents, veient-se
obligats a demanar bonificacions de les taxes (tarifes de l'escoleta, escola de música, etc.)
I vista també, la difícil situació econòmica per la que passa l'ajuntament.

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

ACORD

1r.- Instar al batle a crear una comissió d'estudi per l'atorgament de subvencions i/o
bonificacions a totes aquelles taxes i o tarifes que siguin delegades directament de batlia,
composta per els tècnics corresponents i un representant de cada grup polític, sempre amb el
total deure de secret.

La Sra. Francisca Torres demana que aquesta comissió es juntes amb la del Centre de dia per
economia i eficàcia de l'administració

Paper transcripció acords i resolucions



0449663 I

OVERN DE LES ILLES BALEARS

Sotmesa a votació la moció amb l'esmena de la Sra. Torres, fou aprovada per unanimitat
dels assistents

PRECS I PREGUNTES.-

La Sra. Margarita Alemany demanà:
Per l'associació Juvenil cap on vas?
Respecta de la factura del Bus nocturn i la monitora, quina autoritat i missió te dins el
Bus?.

Quan passa el camió del fems, el dia de l'orgànica, que també recull els volques, com es
fa?.

La Sra. Dolors Nadal demanà:
Informació del començament del curs escolar i per que encara no s'havia constituït el
Patronat?.

Quina havia estat la despesa de la Fira Dolça?.

El Sr. Severiano Quevedo demanà:
Que es cobrava per parada a la fira dolça?.
Està fet l'informe d'urbanisme que es sol·licitar al darrer Ple?.
S'ha donat la llicencia sol·licitada per a la base d'una telefonia mòbil?. Quina idea te
l'equip de govern al respecta?.
Pel que fa a la grua de l'obra Centre esportiu i Escoleta infantil, si les obres estan
aturades, per que no es retira ?. Ja que el dies de vent pot resultar molt perillós.
Els enderrocs resultant d'obres a Ses Rotgetes, concretament del vial II, per que no es
retiren. Convindria que quan es realitza l'obra fossin retirats. Així mateix es necessari
contractar una empresa per posar una capa d'asfalt a tots els clots.

- Al vial nord N° 2, les arrels d'un pi estan espenyant les canonades, que es vagi a mirar i si
n'és el cas que es tomi el pi.
El Sr. Miguel Bernat demanà:
Per l'informe de l'administració electrónica.
Que ja s'havia queixat de la forma de contractació de les obres del Centre Esportiu i
Escoleta infantil, ja que va dir que era un error pagar tota la part que li corresponia a
l'ajuntament i ara no es te liquides. Que es pensa fer?.
Els canvis del pla de mobilitat està en procés?, es pensa fer o no ?.
El servei de PAS amics dels camins quina activitat a tasca han fet?
El dia de la mobilitat activitat s'ha fet?.
Ferrovial demana que se li torni la fiança està a punt?.
Anàlisis d'aigua per que no s'envien per correu electrònic com antes?.

- Aclarir que paguen de taxa de fems a s'obra amunt?.
El Sr. Julio Dalmau demanà:
Els clots de Jaume I i Estricadors quan s'arreglaran?.
La sortida de les redones no tenen visibilitat, s'arreglarà?.
Que es farà amb els arbres del carrer Estricadors?.
Entre el Sr. Vicenç Vidal.

El Sr. Antonio Asensio respon:
Respecta del enderrocs, està programat retirar-los.
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Pel que fa el pi, el seu seria llevar-lo, que el dia anterior se'n havia retirat un, que s'hi
havia una reclamació es miraria. En cas de que estigues en propietat privada s'havia
d'estudiar el tema.
Els clots del Carrer Estricadors estava previst tapar-los. Respecta dels arbres s'estan
rebassant tots i es plantaran de bell nou.

El Sr. Josep Ferra contestà:
Que els quintos havien creat una associació, " Cap on vas", per tal de poder demanar
ajudes etc., estan ubicats els casal de joves. Que l'educadora de carrer no tenia
competències per organitzar el bus nocturn i com un dels de l'associació era monitor de
temps lliure es va fer càrrec del tema.
La Sra. Margarita Alemany, digué que pel que es feia al bus no pareixia que estigués molt
controlat. El Sr. Ferra demanà que es digués que es feia al bus, la Sra. Alemany digué
que de tot.

La Sra. Maria Ramon contestà:
Respecta del Patronat es comprometia a l'inicia la propera setmana.
El Sr. Vicenç Vidal respon:
Pel que feia a la grua de l'obra " Centre Esportiu Escoleta Infantil", que l'empresa estava en
concurs de creditors, que s'havia parlat amb l'administradora concursal i està en procés de
solució. Que les grues tenien una inspecció mensual i una responsabilitat.
El Pla de mobilitat es va fer feina, peró la subvenció no va arribar, el que va ocasionar
l'aturament de l'actuació.
El dia de la mobilitat estava previst un aplec de bicicletes, organitzada pels ermessets peró
tingueren problemes i no va ser possible.
El PAS al camí, ha senyalitzat distintes rutes i encara ni resten per senyalitzar, es un conveni
aprovat pel ple.
Els anàlisis d'aigua s'han d'enviar.
També informa respecta de la subvenció de fuites d'aigua que havien obtingut una subvenció
de 35.000 euros i s'havien arreglat unes 40 fuites d'aigua, el que representava una reducció
de fugues d'un 50%. Que be el que s'havia de comprovar era si la pressió aguantava, per que
la xarxa era molt antiga, que en principi la feina s'havia fet per que es creia que si aguantava.
La taxa fems, no hi havia hagut cap canvi, ni a Sobremunt, ni a cap lloc.
El camió recull els volques a part, ja que a Son Reus no ho admetrien d'altre manera. Que
s'havia fet un estudi de la quantitat de impuresa de l'orgànica i havia donat només un u i mig
per % .

La llicencia sol·licitada per antenes de telefonia mòbil, es de Franc Telecom i li falten papers,
se l'hi ha demanat que arregli deficiències i encara no ho ha fet, després l'ajuntament es
pronunciarà.
Amb l'empres de la piscina, manquen dues certificacions per liquidar, per tant hi ha marge de
maniobra.
Pel que fa ferrovial es contestarà el proper ple.
Els aparcament estan en marxa.
El Carrer Francesc de Borja Moll no està. El carrer Can Arbos es mantén.
El Sr. Miguel Bernat demanar amb quin criteri es pintaven les retxes grogues, per que no a
tots els portals del carrer Quarter.
El Sr. Vicenç Vidal digué que hi havia hagut un veí afectat que a costa seva í en l'autorització
els havia pintades.
El Sr. Bernat digué que parlava del Centre de Yoga.
El sr. Batle respongué que a casos concrets s'havia fet, peró que es miraria quins portals
tenien problemes i es miraria de solucionar.
La Sra. Francisca Torres contestà:
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Que el cost de la fira dolça encara no el podia dir en total ja que no havia acabat de fer els
comptes, que s'havia rebut una subvenció de 10.000 euros, i que tot seguit ho tingués que li
diria.
Que les parades de la fira dolça es pagava 2 euros per m2, segons l'ordenança.

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

el Sr. Batle aixeca la sessió, i per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la Secretària en donc
fe, i amb el seu Vist-i-plau estenc la present Acta al lloc i la data assenyalats a
l'encapçalament.

Esporles, 27 d'octubre de 2011.

La secretària Vist i plau
El batle
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE LAJUNTAMENT
EL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2011

Membres assistents:

Miquel Enseñat Riutort
Francisca A. Torres de la Fuente
Maria Ramón Salas

Josep Maria Ferra Terrasa
Antonio Asensio Campoy
Miquel Bernat Bosch
Severiano Quevedo Mora
Julio Dalmau de Mata
Margarita Alemany Alorda
Vicenç Vidal Matas

Membres que excusen la seva assistència:
Dolors Nadal Llinàs

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores i
trenta minuts del dia u de desembre de 2011, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila,
en primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència del Sr. Batle, Miguel
Ensenyat Riutort, i amb l'assistència dels senyors regidors que es relacionen a l'encapçalament,
amb l'objecte de celebrar sessió extraordinària i en ella tractar els assumptes inclosos a l'ordre
del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretari la Sra. Maria Dolores Sureda
Trujillo.

ACTA ANTERIOR." El Sr. President pregunta si qualque membre de la Corporació ha de fer
qualque observació a l'acta de la sessió extraordinària de dia 20 d'octubre de 2011 i ordinària de
27 d'octubre de 2011.

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

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de correspondència, es dóna
compte de la correspondència haguda des de l'últim ple, registre d'entrada del núm. 4039 al
4478 Així com de les disposicions oficials.

DECRETS DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batllia haguts des de l'últim
Ple del núm. 595 al 686 .

DECRETS A RATIFICAR.- Es dona lectura al següent:

Cessió contracte fems

0449666 I
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PROPOSTA

ANTECEDENTS

El 29 de setembre de 2005, la Mancomunitat de Tramuntana va subscriure un
contracte gestió indirecta del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i transport a
l'estació de transferència o planta de tractament del municipi d'Esporles, amb l'empresa
Fomento de Construcciones i Contratas S.A.

A la seva clàusula sisena es recull: " inici de la prestació del servei, el dia u de gener
de 2006, amb una durada de cinc anys. Es podrà acordar per les parts contractants la
prorroga del contracte per un termini d'un any ampliable per dos més, sempre i quan es
demani amb tres mesos d'antelació de l'acabament del període de vigència del contracte i
sigui per mutu acord.

Finalitzat el termini del contracte, aquest continuarà en vigor fins que la Mancomunitat
convoqui i adjudiqui una nova concessió o, en altre cas, assumeixi la gestió directa dels
serveis fins a un termini màxim de 2 mesos. Produïda, en el seu cas, aquesta prorroga
forçosa, el concessionari estarà obligat a requeriment de la batlia, a prestar els serveis
concedits fins a l'inicií del nou període concessional, amb el mateix import ( tret de material
amortitzat) i els mitjans que fins a aquest moment s'estiguin utilitzant, sense que tingui dret a
rebre cap altre tipus d'indemnització i/o compensació...."

La Junta de la Mancomunitat de dia 29 de setembre de 2010, prengué l'acord de
prorrogar per un any més l'esmentat contracte.

Fomento de Construcciones y Contratas S.A. el dia 2 d'agost de 2011, registre
d'entrada a la Mancomunitat núm.124. Sol·licità una prorroga del servei per un any amb
revisió en els preus d'acord amb la variació experimentada a l'IPC anual.

La Junta de la Mancomunitat celebrada dia 26 de setembre de 2011, denegà la
prorroga sol·licitada. La qual cosa se li comunicà a Fomento de Construcciones y Contratas
S.A. el 28 de setembre de 2011.

El dia 5 d'octubre de 2011, registre d'entrada a la Mancomunitat núm. 155, Fomento
de Construcciones y Contratas S.A., presenta al·legacions a l'acord pres per la Junta:

Diu: "que sense cap motivació ni informe justificatiu emès per la Mancomunitat de
Tramuntana rebutja la prorroga del contracte, malgrat essent legalment possible i fins i tot
recomanable, ja que el CIM ha prorrogat el contracte de recollida selectiva...". "Amb una
segona al·legació explica la complicació d'un nou procediment de licitació, i la manca de
temps per complir els terminis ". Per finalment sol·licitar que s'anul·li l'acord de la Junta de
la mancomunitat de 26-09-11 i s'acordi la prorroga del servei per un any més.

Vista la necessitat que te aquest ajuntament de prorrogar el contracte, ja que en aquests
moments, s'està replantejant per part del CIM el tema i podria incidir en la nova contracta pel
present venc a proposar el ple el següent acord:

- Aprovar sol·licitar de la Mancomunitat de Tramuntana que procedeixi a la cessió del
contracte gestió indirecta del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i
transport a l'estació de transferència o planta de tractament del municipi d'Esporles,
amb l'empresa Fomento de Construcciones i Contratas S.A., per que el contracte sigui
entre l'empresa esmentada i l'ajuntament d'Esporles.

- Que ho notifiqui a l'esmentada empresa.
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- Ratificar en el proper ple.

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

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

DEVOLUCIONS.- El Sr. Josep Ferra dona lectura a la 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 Motiu devolució Import

020-10-07-2109 Martínez Ferrer M. Concepción IVTM Baixa def. 2010 25,56

2980842DD6837N0001IX Graf Pilati Wolfang IBI Acord Agència Tributària 553,06

2980836DD6837N0001RX Viñas Massanet Norberto A. IBI Acord Agència Tributària 54,45

020-09-07-1894 Llinàs Vallespir Catalina IVTM Baixa 12-05-2009 25,56

020-10-07-1938 Llinàs Vallespir Catalina IVTM Baixa 12-05-2009 51,12

020-10-07-3103 Riera Cánaves Juana Maria IVTM Baixa 26-06-2009 134,03

020-10-07-1597 González Sánchez Mònica R. IVTM Baixa 19-05-2010 25,56

020-111T-80-1281 Nadal Rosselló Rafael IVTM Canon erroni 10,21

020-112T-80-3256 Nadal Rosselló Rafael IVTM Canon erroni 10,21

020-09-07-2451 Morilla Martín José A. IVTM Baixa 2001 63,46

020-10-07-2507 Morilla Martín José A. IVTM Baixa 2001 63,41

020-10-07-28 Aguiló Valls Clara IVTM Transf. 2009 56,23

020-10-07-741 Castro Beltran Francisco IVTM Transf. 2009 22,72

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS

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

Cobrança període de liquidació Import

Executiva 01/01/2010 al 31/03/2010 33.997,70 €

Executiva 01/04/2010 al 30/06/2010 10.774,32 €

Executiva 01/07/2010 al 30/09/2010 19.847,24 €

Total 64.619,26 €
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Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL SUPLEMENT DE CRÈDIT.-

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 1/2011

Per tal de comptabilitzar despeses corresponents a exercicis anteriors i no
havent-hi consignació suficient per fer front a la despesa, d'acord amb l'article 60.2 del R.D.
500/1990, de 28 de desembre, s'instrueix el present expedient i es proposa a l'Ajuntament
Ple;

1- aprovar el següent expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits

Partida de despeses:

454-21000 Infraestructuras i béns naturals 1.624,00 €
432-22609 Fira 197,20 €
924-22610 Targeta ciutadana 7.640,88 €
924-22611 Conveni U.I.B. 6.583,50 €
150-22706 Estudis i treballs tècnics 4.036,80 €
340-62317 Gespa Camp Futbol 33.407,38 €
161-21400 Reparacions vehicles 592,66 €

Total 54.082,42 €

2- Aprovar el corresponent suplement de crèdit per les partides esmentades al
reconeixement extra-judicial i amb el finançament següent:

87000 Romanent de Tresoreria per a despeses generals 54.082,42 €

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

El Sr. Miguel Bernat digué que ell ho havia advertit, que no tenia clar el superàvit que li
havien dit, i ara es complia, que sortien despeses que minvaven el superàvit. Demanà si s'havia
complit el pla de sanejament.

Se li respongué que es miraria i se li contestaria.

CREDIT EXTRAORDINARI 1/2011

Per tal de realitzar despeses que no poden demorar-se fins al proper exercici i
d'acord amb l'art. 158 i següents del R.D. legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el
text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals venc a resoldre:

1.- Aprovar el següent crèdit extraordinari:
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PARTIDA

332-62500
920-62500

Mobiliari
Mobiliari

Total.

1.734,60 €
1.158,84 €

2.893,44 €

RECURSOS FINANÇAMENT

Partida 91300 préstec fora sector públic

2." Publicar-ho al BOIB durant 15 dies hàbils.

2.893,44 €

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

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

PROPOSTA DE BAIXA SALDOS COMPTABLES

Segons el que estableix la base 26 del pressupost per a 2.011 es proposa;

1." Aprovar donar de baixa a comptabilitat els saldos dels següents comptes que es troben
pendents de regularitzar i que pertanyen a préstecs queja s'han amortitzat en la seva totalitat:

compte 170003 "Sa Nostra", préstec 1.981.422-56 0,01 euros (saldo deure)
Compte 52009 BCL préstec 1004-95-

00005131840
2.886,06 (saldo haver)

2." Exposar-ho al públic mitjançant anunci al BOIB.

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

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

- Sis (6) vots a favor del PAS PSM.
- Quatre (4) abstencions del PP i PSOE.
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PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE D'ESPORLES EN EL MARC DE LA
INICIATIVA DEL PACTE DE BATLES.- El Sr. Vicenç Vidal Matas dona lectura a la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE PLE D'APROVACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ PER A LA
ENERGIA SOSTENIBLE (PAES)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Després de l'adhesió de l'Ajuntament d'Esporles, el passat mes de març de 2011, a la
iniciativa de la Comissió Europea anomenada com a Pacte de baties, amb la finalitat
d'assumir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de C02 mitjançant
actuacions d'eficiència energètica i relacionades amb les fonts d'energia renovables, havent
dut a terme l'estudi d'avaluació de consums i emissions del municipi i el Pla d'Acció d'Energia
Sostenible d'Esporles (PAES), i havent-lo presentat al Fòrum ciutadà; l'equip de Govern
proposa al Ple municipal l'aprovació dels següents

ACORDS

Primer.- L'Ajuntament d'Esporles aprova el Pla d'Acció d'Energia Sostenible d'Esporles
(PAES) que determina accions encaminades a reduir les emissions de 002 en el seu territori
en mès del 20 per cent per a 2020, fent seus els objectius de la Unió Europea en aquest
àmbit.

Segon.- L'Ajuntament d'Esporles es compromet a desenvolupar el Pla d'Acció d'Energia
Sostenible d'Esporles (PAES), aplicant les accions que aquest determina, en la mesura que
s'aconsegueixi el finançament necessari per a poder-Ies dur a terme.
El Sr. Miguel Bernat diguè que vista la situació económica no era hora d'entrà en un brindis
al sol. Demanar que havia costat?.
El Sr. Vicenç Vidal respongué que s'ha havia reduït el 22% de despesa amb el canvi de
bombetes etc.

Desprès d'una llarga deliberació,aquest punt es retira de l'ordre del dia.

CESSIÓ CONTRACTE FEMS.- El Sr. Vicenç Vidal Matas dona lectura a la següent:

PROPOSTA

ANTECEDENTS

El 29 de setembre de 2005, la Mancomunitat de Tramuntana va subscriure contracte
de gestió indirecta del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i transport a l'estació
de transferència o planta de tractament del municipi d'Esporles, amb l'empresa Fomento de
Construcciones i Contratas S.A.

A la seva clàusula sisena es recull:
" inici de la prestació del servei, el dia u de gener de 2006, amb una durada de cinc anys. Es
podrà acordar per les parts contractants la prorroga del contracte per un termini d'un any
ampliable per dos mès, sempre i quan es demani amb tres mesos d'antelació de l'acabament
del període de vigència del contracte i sigui per mutu acord .

Finalitzat el termini del contracte, aquest continuarà en vigor fins que la Mancomunitat
convoqui i adjudiqui una nova concessió o, en altre cas, assumeixi la gestió directa dels
serveis fins a un termini màxim de 2 mesos. Produïda, en el seu cas, aquesta prorroga
forçosa, el concessionari estarà obligat a requeriment de la batlia, a prestar els serveis
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concedits fins a l'inicií del nou període concessional, amb el mateix import (tret de material
amortitzat) i els mitjans que fins a aquest moment s'estiguin utilitzant, sense que tingui dret a
rebre cap altre tipus d'indemnització i/o compensació...."

La Junta de la Mancomunitat de dia 29 de setembre de 2010, prengué l'acord de
prorrogar per un any més l'esmentat contracte.
Fomento de Construcciones y Contratas S.A. el dia 2 d'agost de 2011, registre d'entrada a la
Mancomunitat núm.124. Sol·licità una prorroga del servei per un any amb revisió en els preus
d'acord amb la variació experimentada a l'IPC anual.

La Junta de la Mancomunitat celebrada dia 26 de setembre de 2011, denegà la
prorroga sol·licitada. La qual cosa se li comunicà a Fomento de Construcciones y Contratas
S.A. el 28 de setembre de 2011.

El dia 5 d'octubre de 2011, registre d'entrada a la Mancomunitat núm. 155, Fomento
de Construcciones y Contratas S.A., presentà al·legacions a l'acord pres per la Junta, diu:
"que sense cap motivació ni informe justificatiu emès per la Mancomunitat de Tramuntana
rebutja la prorroga del contracte, malgrat essent legalment possible i fins i tot recomanable, ja
que el CIM ha prorrogat el contracte de recollida selectiva....". " Amb una segona al·legació
explicà la complicació d'un nou procediment de licitació, i la manca de temps per complir els
terminis ". Per finalment sol·licitar que s'anul·li l'acord de la Junta de la mancomunitat de
26-09-11 i s'acordi la prorroga del servei per un any més.

Vista la necessitat que te aquest ajuntament de prorrogar el contracte, ja que en aquests
moments, s'està replantejant per part del CIM el tema, i podria incidir en la nova contracta pel
present venc a proposar el ple el següent acord:

- Aprovar sol·licitar de la Mancomunitat de Tramuntana que procedeixi a la cessió del
contracte de gestió indirecta del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i
transport a l'estació de transferència o planta de tractament del municipi d'Esporles,
amb l'empresa Fomento de Construcciones i Contratas S.A., per que el contracte sigui
entre l'empresa esmentada i l'ajuntament d'Esporles.

- Aprovar, una vegada cedit el contracte, concedir una prorroga d'un any del mateix, a
l'empresa Fomento de Construcciones i Contratas S.A. en els següents termes:

Informe justificatiu de la pròrroga del contracte de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS amb la Mancomunitat de Tramuntana per a la gestió dels residus del municipi

d'Esporles

1 ÍNDEX 7

2 antecedents 8

3 Descripció del contracte 8
4 Evolució del contracte (modificacions)
5 Proposta 10
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Antecedents

La Mancomunitat de Tramuntana va licitar a finals de 2005 la gestió de residus
mancomunada dels municipis d'Esporles, Banyalbufar i Estellencs.

Es va fer un plec de condicions tècniques i dues empreses varen presentar oferta.

La guanyadora per motius econòmics i tècnics va ser Fomento de Construcciones y
Contratas.

Per motius econòmics Banyalbufar i Estellencs decidiren continuar amb l'empresa
anterior i renunciaren a la gestió mancomunada per passar a tenir-la com a pròpia.

L'Ajuntament d'Esporles en canvi, va mantenir el compromís amb l'empresa guanyadora i
va signar un contracte de 5 anys amb possibilitat de renovació per tres mès.

Descripció del contracte

El contracte recollia la necessitat de prestar els següents serveis

a. Recollida de residus sòlids urbans procedents d'habitatges, centres públics, escoles, centres
sanitaris, locals comercials i establiments on es realitzin activitats industrials, professionals,
artístiques o de serveis, que es trobin dipositats en contenidors públics o privats, o en bosses
al llarg de l'itinerari que proposarà la mateixa empresa concessionària tenint en compte les
recomanacions del ajuntament d'Esporles i en base a l'itinerari actual.

b. Recollida domiciliària de voluminosos.
c. Neteja, desinfecció, reposició i manteniment dels contenidors.
d. Recollida domiciliària de restes de poda i demés elements procedents de la neteja i

manteniment de zones verdes i jardins ja siguin públics o privats al municipi d'Esporles.
e. Implantació gradual de la recollida selectiva d'envasos, orgànica, rebuig, paper i vidre al nuclis

urbans d'Esporles, Ses Rotgetes.
f. Gestió del parc verd d'Esporles.
g. Neteja viària de la urbanització de Ses Rotgetes i dies festius del nucli urbà d'Esporles.

Els preus inicials dels diferents serveis eren els següents

RSU

Voluminosos

Neteja contenidors
Recollida de poda

Recollida selectiva
Gestió parc verd
Neteja viària
Transport

Preu total

114.472,25 euros/any

8.753,49 euros/any
3.193,62 euros/any
18.799,87 euros/any

11.246.46 euros/any
9.535,07 euros any
6.341,65 euros/any
14.386.47 euros/any

186.728,88 euros/any

Evolució del contracte (modificacions)
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Durant els següents anys els serveis es varen anar modificant per tal d'adaptar la recollida a
les particularitats del poble i a les demandes que s'anaven fent des dels debats de
participació ciutadana per tal de millorar la recollida selectiva i aconseguir millors
percentatges de reciclatge.

Els serveis que s'han ampliat són:

a. Recollida porta a porta de paper (2007)
b. Increment de recollida de contenidors a les foranes (2007)
c. Recollida porta a porta a Ses Rogetes (2008)
d. Increment de recollida els dimecres per excés de rebuig (2008)

300,000,00

250.000,00

200.000,00 186.728,72

150.000,00

100.000,00

50.000,00

256.129,15

227.945,64

0,00

244.961,64 235.993,08

198.661,14

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

Gràfic 1. Evolució del contracte incloent la proposta per 2011
A l'any 2009 amb la nova taxa de fems que tornava a distribuir la presentació dels residus
entre tots els dies de la setmana, alleugerint la presència de rebuig els dimecres es va poder
negociar una disminució del contracte que s'ha mantingut durant el 2010.

Percentatge de recollida selectiva (RS) I rebuig

100,0

2005 2006 2007 2008 2009
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Gràfic 2. Evolució de la recollida selectiva
Durant l'any 2010 i degut als efectes de la crisi econòmica s'ha produït una davallada en la
producció de residus al municipi. A més, degut a la introducció de millores en la recollida a Es
Verger, l'optimització del parc verd, l'increment de poals de recollida de vidre, i altres
optimitzacions puntuals del servei s'ha aconseguit millorar l'eficiència del sistema.

Proposta

Una vegada vistes totes les millores de la recollida selectiva, es varen calcular els temps i les
despeses de recollida per part dels tècnics municipals. Aquest estudi va determinar un preu
que es va presentar a l'empresa concessionària, la qual va acordar que els càlculs eren
raonables i que estava disposada a seguir amb el servei.

D'aquesta manera es considera oportú sol·licitar una prórroga del servei pel termini d'un any
ja que el funcionament i les despeses són les òptimes i el contracte signat contempla aquesta
possibilitat de renovació.

Es sol·licita dins el termini establert una prorroga del contracte de Residus que presta FCC a
la Mancomunitat de Tramuntana, d'acord amb el pacta sisè del contracta subscrit entre la
Mancomunitat de Tramuntana i FCCS.A. per a desenvolupar els següents serveis:

Recollida i transport (RSU, orgànica, envasos, vidre, cartró, poda,
estris)
Neteja i manteniment de contenidors
Neteja viària Esporles
Gestió del Parc Verd
Recollida de voluminosos

L'import del contracte es fixa en 198.661,14 € per l'any 2011.
Donat que per a l'any 2011 s'han complert el paràmetres abans exposats L'import del
contracte per a l'any 2012 es fitxa en 198.661,14 més L'IPC.
- Aprovar habilitar la partida corresponent per fer front a la despesa.
- Notificar l'acord a l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A..
- Sol·licitar de l'esmentada empresa de que en cas d'acceptar la cessió del contracte i la
prorroga del mateix per a l'any 2012, presenti davant l'ajuntament d'Esporles la garantia
definitiva establerta a l'art. 83 de la LCSP.

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

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

MOCIO INSTITUT DE LA DONA.- La Sra. Francisca Torres de la Fuente dona lectura a la
següent:

PROPOSTA
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"La violència de gènere té els seus orígens en unes raons de caràcter cultural i social
que són conseqüència del paper específic que la dona ha tingut al llarg de la història de la
humanitat. La violència de gènere, avui ja no ès un problema d'àmbit privat, sinó que afecta a
al societat en general, ès una expressió de la relació de desigualtat i poder de l'home sobre la
dona i que descansa sobre la suposada superioritat i la dominació real d'aquest sexe sobre
l'altre. Per això el silenci no ha de ser la resposta a aquest fet. Ni per la víctima i per aquells
que convivim amb qui la pateix, i com que no podem esser còmplices d'aquests fets:

El Ple de l'ajuntament d'Esporles, acorda, reafirmar-se en el compromís de treballar
per una justa reparació, per prevenir les formes de discriminació i violència contra les dones,
penalitzar-les i assistir i protegir a les dones que la sofreixen, a estimular la participació i
atendre les necessitats pròpies de les dones".

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

COMPTE GENERAL 2010.- El Sr. Batle demanà si es podia tractar amb urgència aquest punt i
sotmesa a votació la urgència fou aprovada per unanimitat dels assistents.

PROPOSTA APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2010

Examinada la compte general d'aquest ajuntament corresponent a l'exercici 2010, juntament
amb els seus antecedents i justificants.

Vista que a la passada comissió de comptes celebrada el dia 6 d'octubre de 2010 va esser
informada favorablement i exposada al públic al BOIB núm. 162 de dia 27 d'octubre de 2011
durant el termini de 15 dies i 8 mès, no s'han presentat al·legacions.

Vist allò disposat als articles 16 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local i 208 i següents del Tex Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
R.D.L. 2/2004 de 5 de març, venc a proposar al ple el següent acord:

Aprovar la compte general d'aquest ajuntament corresponent a l'any 2010 juntament amb els
seus antecedents i documentació obrant a l'expedient.

Enviar una copia de l'expedient al Tribunal de Comptes.

Habilitar el Sr. Batle per la realització de qualsevol gestió i firma de la documentació necessària
per l'execució d'aquest acord.

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

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

La Sra. Francisca A. Torres informa de la despesa de la fira dolça, explicar la mateixa i digué
que a l'ajuntament li havia constat uns 6.000 euros.
També es contestà el que es devia a Ferrovial i es va dir que es devia la darrera factura i una
vegada arreglades les deficiències tornar la fiança.

PRECS I PREGUNTES.-
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El Sr. Severlano Quevedo demanà quantes paradetes i envelats s'instal·laren per la fira dolça?
A les zones extensives aïllades es pot forra les parets de pedra?.

La Sra. Torres contesta que els ingressos foren de 3.454,60 euros.

El Batle respon que l'arquitecte tècnic l'invitarà l'oportú informe via e-mail.

El Sr. Quevedo digué que en les darreres pluges es pogué constatar una vegada més que a ses
Rotgetes i s'Esgleita existeix alguna deficiència a l'energia elèctrica, que causa molts
Problemes els residents de la zona, demanà d'enviar un escrit a GESA ENDESA, per tal que
doni una solució el tema.

Així mateix i al voltant de les pluges digué que degut a les mateixes la carretera va romandre
tancada amb els conseqüents molèsties, que també era un tema que es repetia, que es
demanés el Consell de Mallorca que ho arregles.
També demanà quan s'arreglarien els clots dels vials I i II de Ses Rotgetes?

La Sra. Margalida Alemany demanà:
La sol·licitud de Credit del registre de sortides a que es refereix?.

- Com està la sol·licitud d'autorització prèvia de la nova construcció del Centre de Dia?.

El Sr. Batle respon que respecta a les activitats del Centre Dia que estava a punt de ser
atorgada la llicencia.
Pel que feia al crèdit es referia a una operació de tresoreria per a l'any 2012.

El Sr. Miguel Bernat demanà:

- Existeixen varies factures de lloguer de gas propà de l'empresa un sommi, a que
correspon?.
Com està el tema de les faroles del pàrking?.

- La contracte del bar del camp de futbol, com està?.
- Per veure les factures de ICO?.
- S'ha constituït el Consell Escolar de primària?.
- Ja s'aplica la nova normativa d'aparcament a s'Esgleita?
- El tràfic del carrer cotoner s'ha amollat un poc, i l'aparcament al carrer Borja moll, com

es?.
- Com esta el tema de les humitats a la plaça del jardinet?.
- Demana per la polèmica enquesta trampa, respecta de l'horari?, un tema que es va

repetint cada dos anys. Que es demani que d'alguna manera s'acabi amb el debat.

El Sr. Julio Dalmau de Mata agraí que s'arreglessin els clots del carrer Estricadors.

El Sr. Antoni Asensio respon:
Respecta de les factures que comprovarà a que corresponen i li dirà.
El contracta del camp de futbol s'està redactant.
El carrer Cotoner es cert que s'ha amollat un poc.

La Sra. Maria Ramon respon que el consell escolar ja s'havia constituït.

El Sr. Vicenç Vidal respecta de les humitats del jardinet digué que l'aparelladora i l'arquitecte,
s'havien personat al lloc i d'intervenció que s'havia de fer consistia en canviar la tela asfàltica.
Però s'estava mirant a qui tocaven les despeses?.
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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, 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, 1 de desembre de 2011.

La secretària Vist i plau
El batle

AJ
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ACTA DE 1_A SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2011

Membres assistents:

Miquel Enseñat Riutort
Francisca A. Torres de la Fuente
Maria Ramón Salas
Josep Maria Ferra Terrasa
Antonio Asensio Campoy
Miquel Bernat Bosch
Severiano Quevedo Mora
Julio Dalmau de Mata
Margarita Alemany Alorda
Dolors Nadal Llinàs

Membres que excusen la seva assistència:
Vicenç Vidal Matas

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores del
dia vint-i-dos de desembre de 2011, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, en
primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència del Sr. Batle, Miguel Ensenyat
Riutort, i amb l'assistència dels senyors regidors que es relacionen a l'encapçalament, amb
l'objecte de celebrar sessió extraordinària i en ella tractar els assumptes inclosos a l'ordre del
dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretari la Sra. Maria Dolores Sureda
Trujillo.

CONVENI SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB EL CONSELL DE
MALLORCA." El Sr. Batle, Miquel Ensenyat Riutort, dona lectura a la següent

PROPOSTA

Vista I notificació de l'acord del ple del Consell de Mallorca de data 7 de maig de
1984 pel qual es va crear el servei de prevenció, extinció d'incendis i salvament i
modificació dels convenis signats amb els distints ajuntaments de Mallorca, pel present
venc a proposar al ple el següent acord:

1." Aprovar modificar el paràgraf primer del conveni de col·laboració vigent i aprovar
el model d'ADDENDA

ANNEX
Addenda al conveni de col·laboració signat entre el Consell de Mallorca i

l'Ajuntament d'Esporles en data en madeira de prevenció i extinció d'incendis i
salvament

Parts
La Sra. Maria Salom Coll, presidenta del Consell de Mallorca, nomenada pel Ple de

la Corporació en data 25 de juny de 2011, actuant en nom i representació del Consell de
Mallorca.
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El Sr. Miquel Ensenyat Riutort, batle de l'Ajuntament d'Esporles

Antecedents
1.- El Ple del Consell de Mallorca, en reunió de data 7 de maig de 1984 adoptà per

unanimitat la creació del Servei de Prevenció i d'Extinció d'Incendis i Salvament
8SERPREISAL).

2." Com a conseqüència de la creació del SERPREISAL, en data 20 de novembre de
1996.... es va signar un conveni entre les dues institucions a l'objecte de regular la prestació
per part del Consell de Mallorca del servei de prevenció, extinció d'incendis i salvament dins
el terme municipal de l'ajuntament d'Esporles.

3.- En data 15 de desembre de 2011 el Ple del Consell de Mallorca va acordar

a - Modificar l'acord de Ple de data 7 de maig de 1984 pel qual es va crear el Servei de
Prevenció i d'Extinció d'Incendis i Salvament (SERPREISAL) eliminant la necessitat de que,
per disposar del Servei, el ajuntament d l'Illa de Mallorca ha d'aportar l'I % del seu
pressupost.

b - Modificar la cláusula quarta de tots els convenis vigents per a la gestió del SERPREISAL
amb l'objecte de determinar que el Consell de Mallorca prestarà el Servei de forma gratuïta.
Vists tots aquests antecedents i vist que l'Ajuntament d'Esporles ha prestat el seu
consentiment per a la modificació del conveni de col·laboració de referència, les parts

ACORDEN

Modificar el paràgraf primer de la clàusula quarta del conveni de col·laboració signat entre
les parts en data , per a la prestació del servei de prevenció, extinció d'incendis i
salvament dins el terme municipal de l'ajuntament d'Esporles. Aquesta clàusula quedarà
redactada en al forma que a continuació de detalla;

"L'ajuntament col·laborarà en la formació i en la recollida de dades necessàries per al
Servei en ordre la realització prèvia de programació i de planificació del Servei"

2. Agrair a la Presidenta del Consell de Mallorca Sra. Maria Salom i el Conseller de
Cooperació Local Sr. Bernardi Coll la iniciativa de modificació de l'esmentat conveni.

Sotmès a votació fou aprovat per unanimitat dels assistents.

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

Esporles, 22 de de;

V it i plau
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El Sr. Miquel Ensenyat Riutort, batle de l'Ajuntament d'Esporles

Antecedents
1.- El Ple del Consell de Mallorca, en reunió de data 7 de maig de 1984 adoptà per

unanimitat la creació del Servei de Prevenció i d'Extinció d'Incendis i Salvament
8SERPREISAL).
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