ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2020

Membres assistents:
Maria Ramon Salas
Maria Antònia Castell Polo
Miguel Fernàndez de Heredia Cañellas
Antonio Bordoy Fernández
Maria Sureda Matamalas
José Pol Font
Antoni Asensio Campoy
Maria Romero Matas
Juan José Garrofe Marimón
Bárbara Calvo Alomar

Membres que excusen la seva assistència:
Marta Neus Lopez Cortes
Joan Ferra Terrassa

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores i
trenta minuts de dia 29 d’octubre de 2020, 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. Francisca Maimó Molina

1.- ACTA ANTERIOR.- La Sra. presidenta pregunta si qualque membre de la Corporació ha de
fer qualque observació a l’acta de la sessió ordinària de dia 24 de setembre de 2020.
No es presenta cap observació, i sotmesa a votació es aprovada per unanimitat.

2.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR DEL PARTIT MÉS PER MALLORCA APIB SR.
CARLOS QUESADA CASAS.- Seguidament, per ordre de la Sra. Presidenta, es dóna compte
als reunits de la credencial expedida pel President de la Junta Electoral Central, a nom del
candidat electe per aquest municipi, Sr. Carlos Quesada Casas.

A continuació convida la Sra. Presidenta a l'anomenat regidor a exposar en aquest acte
si l'afectava alguna causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva
proclamació, manifestant el regidor electe que no li afectava cap causa.
Per la Secretaria, es dóna compte de que el candidat electe, en compliment de la
legislació vigent, ha presentat declaració d'activitats i béns patrimonials.
Tot seguit, de conformitat amb el que disposa l'article 108.8 de la Llei Orgànica de Règim
Electoral General la Batlessa li demana ”¿Jurau o prometeu per la vostra consciència i pel vostre
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer
guardar la Constitució com a Norma Fonamental de l’Estat?
El candidat electe PROMET, per imperatiu legal i sense renunciar als drets de decidir del meu
poble, prenent tot seguit possessió del càrrec el meritat regidor, Sr. Carlos Quesada Casas.
La Batlessa li dona la benvinguda agraint la seva disposició a formar part de l’equip de Govern
de l’Ajuntament d’Esporles i torna a agrair la tasca realitzada per la Sr. Aina Maria Bosch.

3.- EXPEDIENT 1027/2020. AUTORITZAR LA RESERVA DEL DRET A PARTICIPAR EN
ELS PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ DE DETERMINATS CONTRACTES ALS
CENTRES ESPECIALS D’OCUPACIÓ D’INICIATIVA SOCIAL I EMPRESES D’INSERCIÓ.
La batlessa dóna lectura a la següent:
PROPOSTA DE BATLIA
La crisi econòmica ha tingut una incidència especial entre els col·lectius més vulnerables de
la nostra societat. Les persones amb discapacitat i les persones en risc d’exclusió social han
sofert en major grau les situacions d’atur i d’exclusió del mercat de treball, presenten taxes
d’atur més altes i taxes d’ocupació més baixes. A més, els instruments específics que
s’havien creat amb anterioritat a la crisi econòmica, com ara els centres especials d’ocupació i
les empreses d’inserció, han vist reduïda la seva capacitat per competir amb les empreses
ordinàries, amb la qual cosa ha minvat la seva eficàcia en la integració laboral d’aquests
col·lectius.
Des de fa anys, hi ha consens general en el conjunt de la societat per donar una protecció
especial a les persones amb discapacitat i a les persones en risc d’exclusió social amb la
finalitat de facilitar-los la inserció laboral. Aquest consens es reflecteix en la normativa laboral
que regula els centres especials d’ocupació i les empreses d’inserció i, també, en la mateixa
normativa que regula la contractació en el sector públic, des de la Directiva 2014/24 del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, fins a
la modificació que presenta la Llei de contractes del sector públic enfront de l'antic TRLCSP.
Efectivament, respecte dels centres especials de treball, d'acord amb la regulació anterior,
podien participar en la contractació reservada tots els centres especials de treball, mentre que
amb la nova regulació únicament ho poden fer els d’iniciativa social. La LCSP defineix els
centres especials de treball d’iniciativa social mitjançant la disposició final catorzena de la
LCSP, que afegeix un apartat 4 a l’article 43 del text refós de la Llei general de drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu
1/2013, de 29 de novembre. D’acord amb la nova regulació, són centres especials de treball
d’iniciativa social:

a) Els que compleixen els requisits dels apartats 1 i 2 de l’article 43, que són els que delimiten
els requisits generals dels centres especials de treball.
b) Com a novetat, l’apartat 4 de l’article 43 afegeix com a requisits perquè aquests centres
especials de treballs siguin considerats d’iniciativa social:

 Que aquests centres estiguin promoguts o participats en més del 50% directament o
indirectament, per una o diverses entitats (públiques o privades), que no tinguin ànim
de lucre o que tinguin reconegut el seu caràcter social als estatuts, ja siguin
associacions, fundacions, corporacions de dret públic, cooperatives d’iniciativa social o
altres entitats de l’economia social.

-

Que la titularitat d’aquests centres correspongui a societats mercantils en les quals la
majoria del seu capital social sigui propietat d’alguna de les entitats assenyalades a
l’apartat anterior, ja sigui de manera directa o bé indirecta a través del concepte de
societat dominant regulat a l’article 42 del Codi de comerç.

En qualsevol cas, el centres especial de treball d’iniciativa social han de recollir en els seus
estatuts o en un acord social l’obligació de reinvertir íntegrament els seus beneficis per a la
creació d’oportunitats de treball per a persones amb discapacitat i per a la millora contínua de
la seva competitivitat i de la seva activitat d’economia social, tenint en tot cas la facultat
d’optar per reinvertir-los en l'entitat mateixa o en altres centres especials de treball d’iniciativa
social.
La disposició addicional quarta estableix que els percentatges de treballadors amb
discapacitat o en situació d’exclusió social dels centres especials de treball, de les empreses
d’inserció o dels programes, ha de ser el que estableix la seva normativa de referència i, en
tot cas, com a mínim del 30%.
4. L’apartat 3 de la disposició addicional quarta estableix que per a aquests procediments de
contractació no és procedent exigir la garantia definitiva de l’article 107 de la LCSP, i que
aquesta únicament es pot exigir per motius excepcionals, si l’òrgan de contractació ho
considera necessari i així ho justifica i motiva a l’expedient.
5. L’anunci de licitació del contracte reservat ha de fer referència a la normativa que habilita
dita reserva.
Per tot això aquesta batlia
PROPOSA AL PLE
Primer. Aprovar i fixar el percentatge mínim del 3% de reserva del dret a participar en els
procediments d’adjudicació de determinats contractes o de determinats lots d’aquests
contractes, i també de reserva de l’execució, als centres especials d’ocupació d'iniciativa
social i empreses d’inserció.
Segon. Determinar que els centres especials d’ocupació d'iniciativa social han d’estar inscrits
en els registres de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.
Tercer. Disposar que aquest Acord produeixi efectes des de la seva publicació al BOIB.
Quart. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Sotmesa a votació la proposta fou informada favorablement per unanimitat dels assistents.

4.- EXPEDIENT 935/2020. APROVACIÓ PROTOCOL DE PREVENCIÓ I HIGIENE DELS
ESPAIS MUNICIPALS.- La batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent:
PROPOSTA DE BATLIA
Des de l’àrea d’esports de l’Ajuntament d’Esporles, s’ha redactat un protocol, seguint les
directrius marcades pel Govern de les Illes Balears, amb la finalitat d’establir les pautes a
seguir per totes les parts implicades a l’hora de fer ús d’un espai gestionat per l’Ajuntament
d’Esporles.
Els espais objecte d’aquest protocol són instal·lacions cobertes no esportives (ja que les
esportives tenen el seu propi protocol) i seran les que en cada moment l’Ajuntament consideri
que són susceptibles de ser usades incloses en aquest protocol.
La realitat que ens ha tocat viure actualment no és senzilla i el fet que sigui novedosa i
desconeguda, afavoreix els canvis constants, amb la necessitat d’adaptar-nos-hi. Això fa que
el protocol proposat sigui obert i canviant, per tal d’adaptar-se a la realitat de cada dia i oferir
la màxima seguretat per a tothom.
Aquestes possibles i futures modificacions, per tal d’agilitzar l’aplicació del protocol actualitzat,
seran aprovades per decret de batlia i se’n farà difusió pels mitjans disponibles i establerts.
Per tal d’entendre millor l’àmbit d’afecció d’aquest protocol, l’hem elaborat en 4 blocs
clarament diferenciats:
1. Neteja i desinfecció de les instal·lacions: És un recull de les directrius d’higiene que
s’han de seguir abans de fer ús de qualsevol instal·lació.
2. Ventilació dels espais tancats: Són els paràmetres mínims a seguir abans, durant i
després de l’activitat.
3. Accés i ús de les instal·lacions: És un recordatori de les pautes que s’han de seguir
per totes les persones que han accedir a l’espai cedit.
4. Pràctica de l’activitat: Són les condicions generals a seguir per a la pràctica de
qualsevol activitat amb seguretat.
Les entitats o els/les usuàries dels espais municipals han d’actuar d’acord a aquest protocol,
per aquest motiu s’han de comprometre a signar-lo com a presentat i acceptat. També poden
elaborar el seu propi protocol pel que fa a l’activitat que desenvolupen. Aquest s’ha d’ajustar
al que es detalla al present protocol, sense contradir cap de les indicacions que a continuació
s’explicaran, a no ser que siguin més restrictius o limitadors.
L’Ajuntament es reserva el dret de comprovar que les condicions establertes a aquest
protocol es compleixen per part de les entitats o els/les usuàries des espais municipals.
D’acord amb tot això, PROPOSO a l’Ajuntament PLE l’adopció del present

ACORD:
Primer.- Aprovar el PROTOCOL DE PREVENCIÓ I HIGIENE DELS ESPAIS MUNICIPALS
D’ESPORLES (Exp. 935/2020)
.
Segon.- Publicar l’acord d’aprovació al boib i el text íntegre a la pàgina web de l’Ajuntament.
Tercer.- El present protocol entrarà en vigor el dia després de la publicació al boib..
No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà.
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.

5.-PROPOSTES D’URGÈNCIA.- No n’hi ha.

6.- CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l’apartat de correspondència, es
dóna compte de la correspondència haguda des de l’últim ple, . Així com es donen a conèixer les
disposicions oficials més rellevants hagudes des de l’últim ple.
7.-DECRETS DE BATLIA.- La secretària, dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de
l’últim Ple del núm. 578/2020 al 647/2020.
8.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n fan.

Un cop examinats els punts assenyalats a l’ordre del dia, essent les denou hores i
quaranta minuts la Sra. batlessa aixecà 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.

La secretària

Vist i plau
La batlessa

