
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
EL DIA 25 DE JULIOL  DE 2019 

 
 
   
Membres assistents: 
 
Maria Ramon Salas  
Marta Neus Lopez Cortes  
Joan Ferra Terrassa  
Maria Antònia Castell Polo 
Miguel Fernàndez de Heredia Cañellas  
Ana Maria Bosch Estades  
Juan José Garrofe Marimón  
Maria Romero Matas  
Antonio Bordoy Fernández  
Maria Sureda Matamalas  
Bárbara Calvo Alomar  
José Pol Font  
 
Membres que excusen la seva absència 
Antoni Asensio Campoy  
 
  
 
 
 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les desset hores i 
trenta minuts de dia vint-i-cinc de juliol  de 2019, 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 Sra. batllessa, 
Maria Ramon Salas, i amb l’assistència dels senyors regidors que es relacionen a 
l’encapçalament, amb l’objecte de celebrar sessió ordinària i en ella tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a secretària la Sra. 
Maria Frontera Carbonell 
 

 
 
1.- ACTA ANTERIOR.- La Sra. presidenta pregunta si qualque membre de la Corporació ha de 
fer qualque observació a l’acta de la sessió extraordinària de dia 27 de juny de 2019.  
 
 No es presenta cap observació, i sotmesa a votació es aprovada per unanimitat. 
 
2.- EXPEDIENT 815/2019.- APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ A LA CENTRAL DE COMPRES 
DE LA FELIB.- La batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 
 
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 

PRIMER. La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), per acord del seu 
Consell Executiu de dia 7 d’octubre de 2016, va aprovar la creació d’una Central de 
Contractació d’acord amb el que preveu la Disposició Addicional Quinta de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local, conforme a la redacció donada a la 



mateixa per l’article 135 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local, així com en els articles 203 i següents del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 

 
SEGON. L’ajuntament d’Esporles està interessat en la adhesió a la Central de 
Contractació creada por la FELIB. 

 
En conseqüència, tenint en compte el que disposa l’article 227 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es traslladen a l’ordenament  jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
de 26 de febrer de 2014 (LCSP) essent d’interès per a aquesta Entitat la adhesió a la 
Central de Contractació de la FELIB, el Ple de la Corporació municipal  

 
ACORDA 

 
PRIMER.- Adherir-se a la Central de Contractació de la FELIB a fi de poder contractar 
las obres, serveis i subministraments a través de l’esmentada central, de conformitat a les 
condicions i preus que es fitxen en els corresponents contractes o acords marc que es 
subscriguin entre la central i les empreses adjudicatàries dels mateixos.  

 
SEGON.- Remetre el present acord a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears 
(FELIB).   

 
TERCER.- Facultar a la Sra. Maria Ramon Salas, batlessa de l’Ajuntament d’Esporles 
perquè en nom i representació d’aquesta corporació procedeixi a la formalització quants 
contractes i documents siguin precisos per a l’efectivitat del present acord. 

 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents 

 
 
3.- EXPEDIENT 723/2019.- APROVACIÓ FESTES LOCALS ANY 2020.- La batlessa, Sra. 
Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 
 
 

P R O P O S T A 
 

Vist el calendari laboral de 2020 publicat al BOIB 67 de dia 18 de maig de 2019 i vist que 
s’han de determinar dues festes locals en l’àmbit municipal PROPOSO a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del següent ACORD:  

 
Primer.- Aprovar les següents festes locals de l’any 2020:  
 

- Sant Pere: 29 de juny de 2020  
- 28 de febrer de 2020   

 
Segon.- Comunicar dit acord al Govern Balear.  
 



Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents 
 
 
4.- EXPEDIENT 558/2019.- APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL A FUNDACIÓ 
DEIXALLES.- La batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 
 
 

PROPOSTA DE BATLIA 
Vista la sol·licitud formulada per Francesca Martí  Llodrà en representació de Fundació 
Deixalles (CIF G07255953) adjudicatària del Servei Públic de recollida i transport de residus 
generats al municipi d’Esporles inclosa la gestió del Parc Verd, per la qual se sol·licita que 
davant el compliment del termini de garantia del contracte de referència, es procedís a la 
devolució de la garantia presentada. 
  
Vist que es va emetre informe de Secretaria en relació amb el procediment a seguir i la 
legislació aplicable. 
  
Vist que es va emetre informe pel Departament de residus i Medi Ambient, en el qual 
s'informava sobre el compliment favorable del contracte . 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb la Disposició Addicional 
Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre aplicable al contracte adjudicat pel Ple de l’Ajuntament 
d’Esporles en sessió ordinària celebrada dia 30 de gener de 2014. 
  

PROPÒS 
  
PRIMER. Procedir a la devolució de la garantia definitiva per l'import de 36.770,95 euros del 
total del contracte  a Fundació Deixalles. 
  
SEGON. Notificar la present Resolució a l'interessat, amb indicació dels recursos pertinents. 

 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents 

 
5.- 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.   
1683/19 al 2812/19 i registre de sortida del núm. 386/19 al 660/19 Així com es donen a conèixer 
les disposicions oficials més rellevants hagudes des de l’últim ple. 
 
 
6.-DECRETS DE BATLIA.- El secretari, dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de 
l’últim Ple del núm. 252/19 al  494/19. 
 

 
 PRECS I PREGUNTES.- 
El regidor Sr. Antoni Bordoy demana: 



- Si aquest any es farà la feina de desbrossat del camí de Son Cabaspre. 
- Si el xarcuters que es posen al Passeig del Rei el dissabtes es poden connectar als 

comptadors dels arbres per així evitar l’ús de generador. 
- A més exposa que alguns comerços l’han informat que la Federació de comerciants ha 

repartit sols 15 ferratines per comerç i això ha suposat un problema per a ells a l’haver 
d’establir un criteri propi pel seu repartiment. 

 
La Sra. Maria Ramon, contesta: 

- Que aquest any també es farà el desbrossat del camí. 
- Que s’estudiarà si els comerciants poden connectar-se als comptadors dels arbres. 

 
La Sra. Maria A. Castell informa que l’AODL va informar als comerços que si necessitaven més 
ferratines podien anar a cercar-ne, el problema va ser que els comerços van enviar als clients 
directament al Centre de dia i per això no va funcionar molt be aquest tema. Assenyala que l’any 
vinent haurà d’estudiar-se una fórmula de repartiment més adient tot i que Pimeco dóna llibertat 
a l’hora d’establir criteris. 
 
La Sra. Maria Sureda demanà si pot pintar-se un pas de vianants al C/ Sa Casa de Poble, a 
l’alçada del centre de salut. La batlessa contesta que es pintarà un stop la setmana vinent. 

  
 
 
 Un cop examinats els punts assenyalats a l’ordre del dia, essent les desset hores i 
quaranta-cinc minuts la Sra. batlessa aixecà la sessió, i per fer-hi constar el que s’hi ha 
tractat, jo la secretària accidental en donc fe, i amb el seu Vist-i-plau estenc la present Acta al 
lloc i la data assenyalats a l’encapçalament. 
 
  
La secretària accidental,     Vist i plau 
          La batlessa  
 
 
 
 
 
 


	UMembres assistents:

