
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

EL DIA 25 DE GENER DE 2018 
 

  
 
Membres assistents: 
 Maria Ramon Salas  
 Albert Salido Malberti  
 Pere Josep Palou Mas  
 Joan Ferra Terrassa 
 Francisca A. Torres de la Fuente  
 Severiano Quevedo Mora  
 Marta Neus Lopez Cortés  
 Dolors Nadal LLinas 
 Juli Dalmau de Mata 
 
  
Membres que excusen la seva assistència 
 Miquel Bernat Bosch  
 Vicenç Vidal Matas  
 
 
 
 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores i 
trenta minuts de dia 25 de gener de 2018, 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 28 de desembre de 2018. 
 
 No es presenta cap observació, i sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat. 
 
 
 
2.- EXPEDIENT 27/2018.- CONTRACTE GESTIO DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I 
TRANSPORT DE RESIDUS.- La Batlessa Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 
 
 

PROPOSTA DE BATLLIA 
 
Una vegada finalitzat el contracte amb la FUNDACIÓ DEIXALLES i vist que no s’ha prorrogat 
el contracte,l’Ajuntament d’Esporles ha de licitar la recollida i transports dels residus generats 
a Esporles. 

_ 
Així mateix consta també a l'expedient certificat d'existència de crèdit per import de 170.000 
euros. 



 
Vist l’informe del secretari interventor. 

_ 
Quant a la forma i procediment d'adjudicació del contracte, atesa la quantia del mateix es farà 
servir el procediment obert i tramitació urgent d'acord amb el TRLCSP. 
 
Segons el que s'ha dit i en virtut de les competències conferides per la legislació vigent 
PROPOSO a l’Ajuntament Ple l’adopció del present ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient per a la contractació de gestió del serveis de recollida de 
residus generats al municipi d’Esporles aprovant a l'efecte els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques que hauran de regir-lo. 
 
SEGON.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert per 
raó de 170.000  euros ( IVA inclòs  ). 
 
TERCER.- Publicar dit acord al BOIB, tauler d’edictes i pàgina web. 
 
Per part de la Sra. Dolors Nadal ( PP ) es va demanar qui faria l’informe de valoració de les 
millores i pla responguent la Sra. Batlessa que seria l’ADL del municipi com la darrera vegada 
. També la regidora Sra. Dolors Nadal ( PP ) manifestà que estaven satisfets de l’ inclusió de 
la recollida de poda dins els plecs. 

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

 
 

 
3.- EXPEDIENT 20/2018.- CONTRACTE SERVEIS GESTIÓ PUNT VERD.-  La Batlessa 
Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 
 

PROPOSTA DE BATLLIA 
 
Una vegada finalitzat el contracte amb la FUNDACIÓ DEIXALLES i vist que no s’ha prorrogat 
el contracte,l’Ajuntament d’Esporles vol gestionar el Punt Verd . 

_ 
Així mateix consta també a l'expedient certificat d'existència de crèdit  per import de 
55.691,28 euros. 
 
Vist l’informe del secretari interventor. 

_ 
Quant a la forma i procediment d'adjudicació del contracte, atesa la quantia del mateix es farà 
servir el procediment obert i tramitació urgent d'acord amb el TRLCSP. 
 
Segons el que s'ha dit i en virtut de les competències conferides per la legislació vigent 
PROPOSO a l’Ajuntament Ple l’adopció del present ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient per a la contractació de serveis de gestió del punt verd 
aprovant a l'efecte els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques que hauran de regir-lo. 



 
SEGON.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert per 
raó de 49.680 euros anuals ( IVA exclòs ). 
 
TERCER.- Publicar dit acord al BOIB, tauler d’edictes i pàgina web. 
 
Per part de la regidora del grup municipal PP , Sra. Dolors Nadal, es va manifestar que creien 
que seria més eficient que la gestió i recollida ho gestiones una única empresa i que 
s’estudiés si es podia deixar les petites construccions. Respongué la Sra. Batlessa que es 
tendria que regular i definir el que és una petita construcció. 
 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb el següent resultat: 
 

- Set (7) vots a favor de MÉS i PSOE 
- Dos (2) abstencions de PP  

 
 

4.- MOCIO PSOE.- MOCIO RELATIVA A LA MILLORA I ADEQUACIÓ DE LES ATURADES 
D’AUTOBÚS DE LA XARXA DELS TRANSPORTS DE LES ILLES BALEARS A 
ESPORLES.- El Sr. Juli Dalmau de Mata, dóna lectura a la següent: 
 

MOCIÓ 
 

Exposició de motius 
 
 
Al llarg d’aquesta legislatura, el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de 
Territori, Energia i Mobilitat, està portant a terme diferents actuacions per millorar i adequar 
l’estat de les aturades d’autobús que formen part de la xarxa de Transport de les Illes Balears 
(TIB). 
 
En aquest sentit, al municipi d’Esporles existeixen un conjunt d’aturades que, per la seva 
ubicació, no garanteixen les mesures de protecció necessàries pels usuaris, donat que no 
disposen de marquesina, es troben molt a prop de la carretera o no compten amb els punts 
de llum adequats. 
 

Demana 
 
1.- Que l’Ajuntament d’Esporles insti a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat a 
realitzar, de manera progressiva, les millores oportunes i l’adequació de les aturades 
d’autobús de la xarxa del TIOB situades al terme municipal d’Esporles.  
 
Per part de la Sra. Batlessa proposà la següent esmena que fou acceptada pel grup 
municipal PSOE – PSIB: 
 
2.- Demanar al Consorci la no eliminació de les parades actuals i que les aturades del 
c/Jaume I passi al c/Joan Riutort sense que la resta quedi afectada. 



 
 

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

5.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.-  No es presenten propostes d’urgència. 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL.- Per part de la Sra. Batlessa es va llegir la següent 
declaració: 

 
DAMIÀ JAUME GUARDIOLA I BARTOMEU LLINÀS FERRÀ, autors de la pintura i de l’estudi 
biogràfic de Tomàs Seguí respectivament 
 
Manifesten que amb motiu del retorn al poble dels restes de Tomàs Seguí.- trobades a les 
excavacions de la fosa comú dels assassinats pel règim franquista a Porreres 

 
FAN DONACIÓ A L’AJUNTAMENT D’ESPORLES 

De la pintura original que serví de portada a la publicació UN SOMNI ESQUEIXAT (Estudi 
biogràfic de Tomàs Seguí). Text del discurs amb motiu de la seva proclamació com a fill 
il·lustre d’Esporles el 4 de juliol de 1984 
 

CLAUSULES 
1.- De la donació s’assabentarà al Plenari de l’ajuntament i serà inventariada al 
registre corresponent. 
2.- La pintura restarà visible a les dependencies municipal. 
3.- Si per alguna raó es retirada o emmagatzemada, la seva donació reverirà a favor 
del (PSIB-PSOE), partit al que militava Tomàs Seguí. 

 
 
 
6.- 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. 
01/2018 al 309/18 i registre de sortida  del núm. 01/2018 al 116/18. Així com es donen a 
conèixer les disposicions oficials més rellevants hagudes des de l’últim ple. 
 
 
7.-DECRETS DE BATLIA.- El Secretari, dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de 
l’últim Ple del núm. 01/2018 al 70/18.  
 
 
8.-  PRECS I PREGUNTES.- 
 
Per part del Sr. Severiano Quevedo (PP) es va presentar els següents precs i 
preguntes: 
 
1.- Quina empresa s’ha encarregat de la neteja de 100 m del torrent Son Dameto ? Qui ho 
paga? Contestà la Sra. Batlessa dient que dita actuació la va realitzar el taller d’Ocupació els 
mesos d’octubre – novembre de l’any passat. 



 
 
2.- Què hi ha a  la planta baixa de l’edifici de l’Escoleta? 
Contestà la Sra. Batlessa dient que l’arxiu municipal ja que l’Ajuntament ja no té espai. 
 
3.- S’aplica ja l’Ordenança  d’animals ? S’està realitzant la campanya de castració de moixos? 
Contestà la Sra. Batlessa dient que la setmana vinent té reunió amb la presidenta d’Amics 
dels Animals i s’identificarà als responsables de les Colonies de moixos. Aquesta setmana 
s’estan realitzant la seva castració. Les Colonies localitzades són les següents: A dalt del 
camp de futbol, final del c/Filadores, les escales de la Plaça Balanguera, c/Major i davant es 
Bosquet. 
 
Per part del Sr. Juli Dalmau (PSOE - PSIB) es va presentar els següents precs i 
preguntes: 
 
1.- Que es realitza campanya informativa sobre els  lledrades dels cans per intentar evitar-les 
a horari nocturn. 
 
2.- Quins resultats del programa e comerç i del Pla Turístic? Per part de la regidora Sra. Xisca 
Torres comentà que havia estat molt positiu , s’han mirat debilitats i fortaleses, s’han realitzat 
tallers d’anglès, decoració per Nadal, Fira Dolça...Els comerciants han participat ( la majoria ) 
i les reunions es realitzen al migdia. També manifestà que els hi enviaria les memòries per 
mail. 
 
 
 
Un cop examinats els punts assenyalats a l’ordre del dia, essent les vint hores i trenta minuts 
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, 25 de gener de 2018  
 
 El Secretari,       Vist i plau 
           La Batlessa  


	UMembres assistents:

