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EL DIA 23 DE FEBRER DE 2017 
 

  
 
 
 
 
Membres assistents: 
 Maria Ramon Salas  
 Julio Dalmau de Mata  
 Albert Salido Malberti  
 Pere Josep Palou Mas  
 Joan Ferra Terrassa 
 Francisca A. Torres de la Fuente  
 Vicenç Vidal Matas  
 Severiano Quevedo Mora  
 Miquel Bernat Bosch  
 
 
Membres que excusen la seva assistència 
 Marta Neus Lopez Cortés  
 Dolors Nadal Llinàs  
 
 
 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores i 
trenta minuts de dia 23 de febrer de 2017, es reuneix a la sala d'actes de la Casa de la Vila, en 
primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència de la Sra. Batllessa Maria 
Ramon Salas, i amb l’assistència dels senyors regidors/es que es relacionen a l’encapçalament, 
amb l’objecte de celebrar sessió ordinària i en ella tractar els assumptes inclosos a l’ordre del 
dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretari el Sr. Raimundo Tomás Montis 
Sastre. 
 
 
 
1.-ACTA ANTERIOR.- La Presidenta pregunta si qualque membre de la corporació ha de fer 
qualque observació a l’acta de la sessió ordinària de dia 26 de gener de 2017.  
 
 No es presenta cap observació, i sotmesa a votació es aprovada per unanimitat. 
 
 
2.-CORRESPONDÈNCIA 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.  
168/2017 al 752 i registre de sortida  del núm. 100 a 145. Així com es donen a conèixer les 
disposicions oficials més rellevants hagudes des de l’últim ple. 
 
 
 
3.-DECRETS DE BATLIA.- El Secretari, dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de 
l’últim Ple del núm.  09/2017 al 49/2017. 
 
 



 
4.- NOMENAMENT DE REPRESENTAT TITULARS I SUPLENTS PER L’ASSAMBLEA 
GENERAL I JUNTA RECTORA DEL CONSORCI D’INFRAESTRUCTURES DE LES ILLES 
BALEARS.- La Batlessa, dóna lectura a la següent: 
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 
Vista la sol·licitud de nomenament de representants titulars i suplents per l’Assemblea 
General i Junta Rectora del Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears. 
 
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament ple 
l’adopció del present ACORD: 
 
Primer.- Aprovar els següents representants: 
 
Titular: Sra. Marta Neus López Cortés, regidora de l’Ajuntament d’Esporles 
1er suplent:  Sra. Maria Ramon Salas, Batlessa de l’Ajuntament d’Esporles 
2n suplent: Sr. Joan Ferrà Terrassa, regidor de l’Ajuntament d’Esporles 
 
Segon.- Comunicar dit acord al Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears. 
 

No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 
 

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

- Sis (6) vots a favor de MÉS-APIB  
- Tres (3) abstencions del PP i PSOE 

 
 

5.- PROPOSTA JUTGE DE PAU.- La Batlessa, dóna lectura a la següent: 
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 

Atès  l’escrit registre d’entrada 5143/16 de dia 23 de desembre del Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears, en el qual ens comuniquen que el proper 13/02/2017 es compleix 
el període de 4 anys  pel qual va esser nomenat Jutge de Pau titular el Sr. ANTONI BAUZÁ 
AGUILÓ,  i en el qual encomana a la Sra. Batlessa, que procedeixi a iniciar els tràmits 
oportuns per a l’elecció de la persona idònia, que durant els pròxims quatre anys exerceixi les 
funcions de Jutge de Pau Titular, havent de reunir necessàriament els requisits establerts a 
l’article 7 del Reglament 3/95 dels Jutges de Pau. 

 
I havent-se exposat al públic s’ha presentat un candidat, el Sr. ANTONI BAUZA AGUILÓ, 
amb DNI 41.316.435 V, per la qual cosa es proposa al Ple 

 
Primer.- Informar favorablement l’elecció del Sr. ANTONI BAUZA AGUILÓ, amb D.N.I. 
41.316.435 V, com a persona idònia per exercir les funcions de Jutge de Pau Titular 
d’Esporles.  
 



Segon.- Que es remeti l’acord a l’Il·lustríssim Magistrat Jutge Degà dels Jutjats de Palma de 
Mallorca, i al Tribunal superior de Justícia de les Illes Balears, per que es procedeixi al seu 
nomenament.  

 
No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 

 
 

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
6.- AIXECAMENT SUSPENSIÓ DE L’ACORD DE PLE DE DIA 19 DE JULIOL DE 2012 
SOBRE AJUDES DE CARÀCTER SOCIAL.- La Batlessa, dóna lectura a la següent: 
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 
En data 19 de juliol de 2012 el Ple de l’Ajuntament d’Esporles va aprovar , d’acord amb la 
Disposició Addicional vuitena del Decret 5/2012, de 1 de juny, de mesures urgents en matèria 
de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i altres institucions autonòmiques, les següents 
mesures: 
 
“2.-Es suspèn fins a 31 de desembre de 2013 els complements retributius lligats a la 
productivitat i la concessió de retribucions econòmiques pels serveis extraordinaris o per 
hores extres fetes fora de l’horari habitual de treball, sense perjudici de les excepcions que 
estableixi per Resolució de batlia. 
 
3.- Es suspenen   fins a 31 de desembre de 2013 el complement econòmic per incapacitat 
temporal. 
 
 Aquesta suspensió no es aplicable a la incapacitat temporal derivada de risc durant 
l’embaràs i risc durant la lactància natural, ni de les malalties, els accidents o les situacions 
que, amb caràcter excepcional, s’estableixi per Resolució  de batlia, com tampoc a les 
situacions de descans per la maternitat i paternitat. 
 
Els dies d’absència per motius de malaltia que no ocasionin baixa per incapacitat temporal o 
que siguin previs a l’inicií d’aquesta, s’ han de justificar adequadament. 
 
4.- Es suspèn fins a 31 de desembre de 2013  la prolongació de la permanència en el servei 
actiu, exceptuant aquella casuística recollida a l’art. 9 del Decret 5/2012 d’1 de juliol, prèvia 
negociació. 
 
5.- Es suspèn fins a 31 de desembre de 2013   els acord, convenis i pactes relatius a les 
prestacions d’acció social, excepte: 
- Ajuts per fills menors de divuit anys. 
- Ajuts per a l’atenció a familiars amb discapacitat. 
 
6.- Es suspèn durant l’any 2013 els dies addicionals de vacances i de assumptes propis que 
excedeixin de la legislació bàsica Estatal en matèria de funció pública. 
 
7.- Fins a 31 de desembre de 2013, el personal fix pot sol·licitar la reducció de jornada, fins a 
un màxim d’un terç amb la reducció proporcional corresponent de retribucions, sempre que no 



afecti les necessitats del servei, apreciades per resolució motivada del Batlia. I no pressuposa  
autorització per a la contractació de nou personal anomenar personal temporal substitut. 
 
8.- Es suspèn fins a 31 de desembre de 2013, les hores de formació voluntària.” 
 
Vist que ha transcorregut el termini establert i que la situació econòmica de l’Ajuntament ha 
millorat favorablement a data d’avui PROPOSO a l’Ajuntament Ple l’adopció del present 
ACORD: 
 
Primer.- Aixecar la suspensió de l’acord del Ple de l’Ajuntament de dia 19 de juliol de 2012 
sempre que hi hagi  crèdit pressupostari adequat i suficient i amb efectes retroactius de dia 01 
de gener de 2017. 
 
Segon.- Notificar dit acord als representants dels treballadors. 

 
No obstant, l’Ajuntament ple resoldrà. 

 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
7.- PROJECTE PER A LA INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL “CAPACITA’T”.- La Batlessa 
dóna lectura a la següent:  
 
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 
PROJECTE PER A LA INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL “CAPACITA’T” 
 
 
Antecedents 

 
Els Serveis Socials de l’Ajuntament d’Esporles atenen a persones i famílies que per diferents 
circumstàncies es troben en situacions d’exclusió o risc d’exclusió i que, per tant, no tenen 
ingressos econòmics suficients per poder cobrir les necessitats bàsiques. 
 
Moltes d’aquestes persones reben ajudes econòmiques o materials per poder fer front a les 
despeses quotidianes (lloguer, electricitat, aliments, llibres...). 
 
Aquestes persones volen participar activament en la recerca de solucions a la seva 
problemàtica i demanen poder desenvolupar alguna activitat que afavoreixi el seu procés 
d’inserció sociolaboral i que, al mateix temps,  sigui profitosa pels seus conciutadans. 
 
 
Objectius 
 
 
L’objectiu del projecte és donar una resposta a aquelles persones que presentin dificultats per 
realitzar un procés d’inserció sociolaboral, mitjançant el desenvolupament d’una activitat 
ocupacional en la qual la persona pugui sentir-se útil dins la societat i on pugui evitar un 
deteriorament de les seves habilitats i capacitats en tots els àmbits de la vida. 
 



Al mateix temps es preveu complementar el desenvolupament d’aquestes activitats amb 
accions d’orientació laboral, recerca d’ocupació i intermediació laboral.  
 
 
Requisits 
 
 
Per tal de poder participar en el projecte CAPACITA’T la persona interessada ha de complir 
els següents requisits: 
 

•Estar empadronat a Esporles amb una antiguitat d’un any. 
•Ser usuari de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Esporles. 
•No tenir ingressos suficients per  cobrir les necessitats bàsiques. 
•Respondre al perfil de treballador de baixa ocupabilitat. 
 
 
 

Accions Adreçades a l’Ocupació: Activitats Productives de Caràcter Temporal 
 
 
Per tal de millorar el perfil laboral dels participants en el projecte, s’oferirà als usuaris la 
possibilitat de realitzar activitats laborals remunerades, de caràcter temporal. 
 
Aquestes activitats s’adaptaran a les capacitats dels beneficiaris i tendran un caire comunitari. 
 
Es signarà un Pla de Feina redactat conjuntament entre l’usuari i els tècnics de Serveis 
Socials. 
 
Les activitats es podran desenvolupar a qualsevol de les àrees municipals i tendran una 
duració màxima de 6 mesos, a raó de 37’5h setmanals. 
 
La retribució mensual que rebran aquestes persones serà la corresponent al SMI de l'any en 
curs. 
 
Els participants en el projecte gaudiran d’una assegurança d’accidents i de responsabilitat 
civil durant tota la durada de l’activitat. 
 
La realització d’aquestes activitats remunerades no produeix les obligacions d’un contracte 
laboral. 
 
Cost Total de Les Ajudes per al Desenvolupament de les Activitats Productives 
 
Es destinarà un pressupost total de 24.766€ quantitat que podrà cobrir les remuneracions de 
5 usuaris a temps complet durant 6 mesos pel programa CAPACITA'T 
 
Tècnics de Suport i Seguiment de les Activitats Productives 
 
 
Cada un dels beneficiaris del servei comptarà amb 2 tècnics de seguiment, un de Serveis 
Socials i l’altre de l’àrea de l’Ajuntament on desenvolupi la seva activitat. 
 
Funcions: 
 



El tècnic de Serveis Socials donarà suport als usuaris en els aspectes relacionats amb la 
recerca activa de feina i durà a terme un seguiment global dels avançaments dels usuaris.  
 
El tècnic d’àrea supervisarà les tasques desenvolupades pels beneficiaris. 
 

No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 
 

 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
8.- PROJECTE PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA “REACTIVA’T”.- La Batlessa dóna 
lectura a la següent:  
 
PROPOSTA  DE BATLIA 
 
PROJECTE PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA: REACTIVA’T 
 
 
Antecedents 
 
Els Serveis Socials de l'Ajuntament d'Esporles atenen a persones i famílies que per 
circumstàncies derivades de la crisis econòmica actual no disposen de recursos o ingressos 
econòmics suficients per a garantir les NBVD ( necessitats bàsiques de la vida diària). 
 
Aquestes persones es troben en una situació d'emergència econòmica derivada de causes 
alienes a la seva persona. El context de crisi econòmica que venim patint des de 2008 ha 
provocat que: 

-  moltes persones hagin perdut el seu lloc de feina, tot i que tenen la formació i 
experiència necessàries per accedir i mantenir un lloc de feina en el mercat laboral 
ordinari. 

- d’altres sols puguin tenir accés a llocs de feina precaris amb escassa remuneració 
econòmica i de poca durada 
 

 Per  atendre aquestes situacions d'urgència econòmica, l'Ajuntament vol posar en marxa 
aquest projecte amb la finalitat no sols de pal·liar aquest problema  si no també de prevenir 
que derivi en situacions de risc d'exclusió social que poden afectar a altres àmbits de la vida 
d’aquestes persones que , per circumstàncies externes, s’han vistes fora del món laboral 
quedant exposades a situacions de vulnerabilitat. 
 
També hem de tenir en compte que la situació macro contextual de crisi, ja fa 6 anys que es 
produeix, ha fet que moltes persones que per dret i condició han estat beneficiàries d'alguna 
ajuda, prestació, Renda Mínima d'Inserció, atur o subsidi, ara ja han esgotat el seu dret i, per 
tant, la cartera de serveis i recursos dels Serveis Socials ja no pot oferir una resposta 
adequada a la seva situació de necessitat. 
 
 Per donar resposta i oferir un altre recurs  a les persones que presenten aquestes 
problemàtiques, l'Ajuntament presenta aquest projecte.  
 
 
Objectius 
 



L'objecte del projecte és donar  resposta a aquelles persones que presentin dificultats 
d’inserció en  el mercat laboral per causes alienes; es tracta d'oferir una activitat laboral 
remunerada perquè la persona pugui satisfer les seves necessitats més urgents de caire 
econòmic al mateix temps que amplia la seva experiència laboral i completa el seu CV de 
cara a tenir més facilitats per a poder trobar feina . 
Complementant aquesta activitat de feina real, la persona serà acompanyada en un procés 
de recerca activa de feina.  
 
 
Destinataris  
 
-Persones amb manca d’ingressos econòmics suficients per satisfer les necessitats bàsiques, 
que no presenten problemàtiques d’accés al món laboral, si no que pateixen els efectes de la 
crisi econòmica actual i que siguin usuàries de SS i/o tinguin una valoració favorable de la 
Treballadora Social. 
 
-Persones en atur de llarga durada (aquells inscrits com a demandants de feina durant 12 
mesos o més) , que duen a terme una recerca activa de feina, sense resultats positius. 
 
-Persones en atur de més de 45 anys 
 
-Persones amb dificultat d'accés a xarxes socials facilitadores de feina. 
 
-Persones sotmeses dins el procés permanent de feina i atur ( feines temporals, inestables  o  
precàries) 
 
-Persones que hagin esgotat tant les prestacions per atur de nivell contributiu, com els 
subsidis o ajudes; així com la Renda Mínima d'Inserció(RMI). O que els imports d’aquestes 
ajudes no siguin suficients per cobrir les necessitats bàsiques. 
 
 
Requisits: 
 
-Està inscrit al SOIB com a demandant d'ocupació. 
-Estar fent un procés de recerca activa de feina. 
-Estar empadronat a Esporles amb un antiguitat de 18 mesos com a mínim. 
-Ser usuari de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Esporles 
-No tenir ingressos suficients per a cobrir les necessitats bàsiques de la vida diària 
 
 
 
 
Activitats: 
 
S’oferirà als usuaris la possibilitat de realitzar activitats laborals remunerades, de caràcter 
temporal. En cap cas aquestes activitats suposaran una relació laboral amb l’ajuntament 
d’Esporles ni substituiran un lloc de feina de la plantilla dels treballadors. 
 
Aquestes activitats s’adaptaran a les capacitats dels beneficiaris i tendran un caire comunitari. 
 
Es signarà un Pla de Feina redactat conjuntament entre l’usuari i els tècnics de Serveis 
Socials centrat en la recerca activa de feina. 



 
Les activitats es podran desenvolupar a qualsevol de les àrees municipals i tendran una 
duració de 6 mesos (prorrogable a 6 mesos més), a raó de 37’5h setmanals. 
 
La retribució mensual que rebran aquestes persones serà la corresponent al SMI(Salari 
mínim interprofessional) de l'any en curs. 
 
Els participants en el projecte gaudiran d’una assegurança d’accidents i de responsabilitat 
civil durant tota la durada de l’activitat. La realització d’aquestes activitats remunerades no 
produeix les obligacions d’un contracte laboral. 
 
Costs total de les ajudes per al desenvolupament de les activitats productives 
 
Es destinarà un pressupost total de 24.766€ quantitat que podrà cobrir les remuneracions de 
5 usuaris a temps complet durant 6 mesos pel programa REACTIVA'T 
 
Tècnics de suport i seguiment de les activitats productives 
 
Cada un dels beneficiaris del servei comptarà amb 2 tècnics de seguiment, un de Serveis 
Socials i l'altre de l'àrea de l'Ajuntament on desenvolupi la seva activitat. 
 
Funcions 
 
El tècnic de Serveis Socials donarà suport als usuaris en els aspectes relacionats amb la 
recerca activa de feina i durà a terme un seguiment global dels avançaments dels usuaris. 
 
El tècnic d'àrea supervisarà les tasques desenvolupades pels beneficiaris. 
 
 
No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
9.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.-  
 
Per part de la Sra. Batlesa es presenta proposta d’urgència respecte acord de sanció a 
FUNDACIÓ DEIXALLES. La urgència és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
9.1.- PROPOSTA SANCIÓ INCOMPLIMENT PLECS FUNDACIÓ DEIXALLES 
 
La Sra. Batlesa dona lectura a la següent proposta de Batlia: 
 
“Examinat l'expedient relatiu a la imposició de sanció a Fundació Deixalles iniciat mitjançant 
providència de Batlia de data 18 de gener de 2017, per l’incompliment d’obligacions del servei 
de recollida de residus . 

_ 
VIST l’informe d’incidències del cap de brigada de manteniment de l’Ajuntament d’Esporles 
de dia 19 de gener de 2017 : 
 



“Durant el transcurs del darrer any 2016 i finals del 2015, el servei de recollida de residus, a 
càrrec la Fundació Deixalles, ha sofert un deterior considerable que ha provocat un nivell 
d’incidències inusual fins aleshores. 
Interrupcions del servei 
S’ha produït en vàries ocasions l’abandó de la recollida del dia a meitat del servei, deixant el 
poble o gran part del mateix sense recollir-ne la fracció corresponent. Això sense haver 
informat a l’Ajuntament, la qual cosa provoca una allau de queixes dels ciutadans des de 
primera hora del mati a les oficines i als responsables municipals, sense que aquests puguin 
donar una resposta adequada per manca d’informació. 
Aquest fet, ha provocat en vàries ocasions que els treballadors de la Brigada Municipal de 
Manteniment hagin hagut de fer ,durant el matí següent, la recollida que la Fundació Deixalles 
no havia fet a la nit, havent d’abandonar les seves tasques de manteniment del poble 
assignades per aquella jornada. 
Punts de reiterades incidències 
Hi ha determinats punts que pateixen les deficiències del servei de forma reiterada. Aquests 
punts solen ser carrers sense sortida, zones on s’hi ha d’accedir a peu, cases on hi ha 
residents de forma intermitent, o indrets que inexplicablement es deixen de recollir massa 
sovint sense que s’hi trobi una explicació raonable. 
Recollides arbitràries 
Amb massa freqüència hi ha avisos el matí que el servei ha deixat bosses o residus que s’han 
tret adequadament. 
Es donen molts de casos que residus que es deixen perquè no s’han tret bé, i no duen 
l’etiqueta groga corresponent. 
També s’han observat algunes recollides de residus que no corresponien al dia per aquelles 
fraccions o de “falses bosses vermelles de rebuig”. 
Freqüències 
Els usuaris que paguen per una o dues recollides setmanals dels contenidors grossos de 
rebuig, s’han queixat que durant temporades han patit l’abandonament del servei, arribant a 
acumular residus per períodes de més de tres o quatre setmanes. 
També s’han queixat de laxitud en la freqüència de recollida els usuaris dels punts d’aportació 
de Es Verger. 
Contenidors i poalets 
La neteja i/o reparació dels contenidors se fa molt poques vegades i sovint, després de 
reiterades queixes i avisos per part de l’Ajuntament i dels veïnats. 
També s’han donat casos de canvis d’ubicació dels contenidors de vidre sense previ avís, 
amb el conseqüent desconcert dels usuaris. 
Pel que fa als poalets d’orgànica, es dóna el cas que massa sovint els operaris de la recollida 
no el deixen on l’han trobat. Per exemple a carrers o indrets on hi ha d’accedir a peu, els 
agafen tots i els deixen junts a l’entrada del carrer.  
Quan es treuen les bosses d’orgànica del poalet i se rompen, sovint no es recull els fems que 
es troba escampat per enterra l’endemà. 
Resposta als avisos  
Durant aquest període de temps, ha mancat fluïdesa en la comunicació, i malgrat s’han 
mantingut reunions mensuals amb d’interlocutor assignat, la informació no arribava a 
l’Ajuntament de manera adequada.  
Les incidències eren notificades via mail a la Fundació Deixalles tan bon punt arribaven a 
l’Ajuntament, però no se tenia una resposta immediata i, sobretot, no s’informava de si 
s’havien solucionat o no. 
Sovint les telefonades i missatges o correus no eren contestats fora d’uns determinats 
horaris. 
Informació i dades 
Les dades sobre els pesos i viatges a les plantes de transferència dels residus procedents del 
municipi no són del tot fiables i sovint van endarrerits. Això s’ha comprovat amb la manca de 



coincidència amb les dades que ens arriben dels receptors de les diferents fraccions 
procedents d’Esporles. “ 

 
_ 

CONSIDERANT el que disposa l'article 212 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic relatiu a 
l'execució defectuosa i demora. 

_ 
_ 

CONSIDERANT que l'obligació de FUNDACIÓ DEIXALLES té el seu fonament en la condició 
especial d'execució prevista en els plec de condicions, i que per a la determinació de les 
penalitats corresponents s'haurà d'acudir al que disposa el propi plec, ja que el meritat article 
212.1 TRCLSP faculta a aquest Ajuntament per tal que en els plecs o el document contractual 
pugui preveure penalitats per al cas de compliment defectuós de la prestació objecte del 
mateix o per al supòsit d'incompliment dels compromisos o de les condicions especials 
d'execució del contracte que s'haguessin establert. 

_ 
_ 

CONSIDERANT que per a la tramitació del present procediment s'ha seguit allò disposat per 
l'article 97 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, respecte a la resolució 
d'incidències sorgides en l'execució dels contractes. 

_ 
CONSIDERANT que l'òrgan competent per a la resolució de l'expedient serà el propi òrgan 
de contractació en virtut de l'establert als articles 210 i 212.8 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic i 95 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. L’òrgan de contractació és 
el Ple._ 

_ 
Vista la incoació del procediment de dia 02 de febrer  de 2017 per a la imposició de penalitats 
a Fundació Deixalles per la comissió d'una infracció qualificada com lleu per la clàusula 26.1 
del plec de condicions administratives particulars, d’acord amb l’informe de cap de brigada de 
manteniment, imposant-se una penalització total de 1.000 € per la reiteració en l’incompliment 
de les obligacions. 

 
Vist que Fundació Deixalles no han presentat al·legacions al  tràmit d'audiència en el 
termini de cinc dies hàbils a comptar des del següent a la notificació de la incoació de 
l’expedient sancionador ( certificat del secretari interventor de dia 21 de febrer de 2017 ). 
 
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del present ACORD: 
 
Primer.- Imposar a FUNDACIÓ DEIXALLES una penalització total de 1.000 € per la comissió 
d'una infracció qualificada com lleu per la clàusula 26.1 del plec de condicions administratives 
particulars( informe Cap de Brigada de Manteniment de dia 19 de gener de 2017 ) 

_ 
Segon.- Notificar el present acord a FUNDACIÓ DEIXALLES i als serveis econòmics 
municipals per tal que detraguin la quantitat dels imports en els documents de pagament al 



contractista pendent d’abonament.” 
 
Per part de la Batlessa es va comentar que han mantingut diverses reunions amb Fundació 
Deixalles, que l’Ajuntament ha mostrat sempre la seva preocupació i queixa sobre l’ 
incompliment d’algunes obligacions de l’adjudicatari, que a les reunions els hi vàrem mostrar 
tota la carpeta de queixes dels veïnats sobre el servei. A part dels informes tècnics ( Cap de 
brigada i secretari interventor ) sobre el servei.  
 
La Sra. Batlessa també va manifestar que des de el mes de desembre s’havia vist un canvi 
en la gestió i recollida de fems. 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
Per part del regidor Sr. Miquel Bernat del grup municipal PP es varen fer els següents precs i 
preguntes: 
 

- Com està el tema dels focus del camp de futbol ja que no estan tots encesos? 
Contestà la Sra. Batlessa dient que ja s’ha certificat el 80% de l’obra, volien cobrar el 
cent per cent però falta l’estudi i medicions de l’enllumenat ( lumínic ). Es pot dir que 
està tot operatiu i únicament falta instal·lar les millores ofertades. 

- Pregà que li reenviïn les factures del cost de les torres portàtils d’il·luminació del camp 
de futbol 

- Pregà que li reenviïn el contracte amb MATER 
- Quan es revisarà el Pla d’Acció AL21? Contestà la Sra. Batlessa que el pròxim mes 

farà Audiència Pública. 
- Que les 4 places de pàrking del c/Major, que només són per la nit, siguin també de 

dia. Contestà la Sra. Batlessa dient que hi ha un acord per aparcar de 8 a 20 hores, 
que hi ha una zona blava d’aturada de càrrega i descàrrega i aparcament de motos 

 
Per part del regidor Sr. Severiano Quevedo del grup municipal PP es varen fer els següents 
precs i preguntes: 
 

- Quines actuacions s’han fet a Ses Rotgetes respecte la tala de pins? Contestà la Sra. 
Batlessa que s’han tallat els pins a instància dels veïnats. 

 
 
 
 
Un cop examinats els punts assenyalats a l’ordre del dia, essent les vint hores, la Sra. 
Batlessa aixecà la sessió, i per fer-hi constar el que s’hi ha tractat, jo el Secretari en donc fe, i 
amb el seu vist-i-plau estenc la present acta al lloc i la data assenyalats a l’encapçalament. 
 
 Esporles, 23 de febrer de 2017. 
 
 El Secretari,       Vist i plau 
           La Batlessa  
 

 
 


