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

EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2016 
 

  
 
 
 
 
Membres assistents: 
 Maria Ramon Salas  
 Dolors Nadal Llinàs  
 Severiano Quevedo Mora  
 Julio Dalmau de Mata  
 Albert Salido Malberti  
 Pere Josep Palou Mas  
 Marta Neus Lopez Cortés  
 Miquel Bernat Bosch  
 Joan Ferra Terrassa 
 Francisca A. Torres de la Fuente  
 Vicenç Vidal Matas  
 
 
 
 
 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou 
hores i trenta minuts de dia 27 d’octubre de 2016, 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 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 29 de setembre de 2016. 
 
 No es presenta cap observació, i sotmeses a votació son aprovades 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. 3812 al 4234/2016. 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. 403 al 447/2016. 
 
 
 



4.-MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TA XA PER A LA 
CELEBRACIÓ DE CERIMONIES DE MATRIMONI.-  La Sra. Batlessa dóna lectura a la 
següent:  
 

PROPOSTA DE BATLIA  
 

L’equip de govern vol modificar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per realitzar 
cerimònies de matrimoni. 
 
Vistos l’informe jurídic i l’estudi econòmic financer  emès pel Secretari – Interventor. 
 
D’acord amb això, PROPOSO al Ple de l’Ajuntament l’adopció del present ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional la modificació de l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per a  la celebració de cerimònies de matrimoni. 
 
 
SEGON.- Exposar al públic el present acord als llocs assenyalats a l’article 17 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, per un termini de 30 dies hàbils per tal que els 
interessats puguin examinar els expedients i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. 
 
TERCER.- En el supòsit que en el període d’exposició pública no es presentin 
reclamacions, la qual cosa s’acreditarà per certificació del Secretari-Interventor  a 
aquest acord provisional s’entendrà elevar automàticament a definitiu, procedint-se tot 
seguit a la seva publicació al BOIB del text íntegre modificat . 

No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents  
 
 
 
5.-APROVACIÓ PLA DE QUALITAT DEL DEPARTAMENT DE SER VEIS SOCIALS.- 
La regidora de Serveis Socials Sra. Francisca de la Torre dóna lectura a la següent:  
 

PROPOSTA DE BATLIA  
 
El pla de qualitat de la Unitat de Treball Social de l'Ajuntament d'Esporles és una eina 
de suport que atorga els instruments necessaris per ajudar a estructurar el servei des 
del model de universalitat, accessibilitat, eficiència i qualitat, sempre amb un 
enfocament centrat en l'atenció a la persona usuària i la millora contínua. 
 
Aquest Pla regula i estipula les actuacions que realitzarà l’Ajuntament d’Esporles dins 
aquest àmbit. 
 
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament 
Ple l’adopció del present ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el Pla de Qualitat de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament 
d’Esporles. 
 
Segon.- Comunicar dit acord a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. 



 
No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 

 
Per part del grup municipal PP, la Sra. Dolors Nadal, comentà que fins que no estigui 
en marxa i passi una mica de temps no es podrà valorar com funciona aquest Pla. 
 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
6.-DESESTIMACIÓ RECURS DAVANT LA MESA DE CONTRACTAC IÓ DE SAMPOL 
INGENIERIAS Y OBRAS S.A..- 
 
Vist el recurs de SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS , S.A de dia 13 d’octubre de 2016 ( 
NRE 4.049) que a la Mesa de contractació de dia 07 d’octubre de 2016 s’observa que 
l’empresa comercialitzadora d’energia elèctrica AURA ENERGIA ha presentat un 
import final i per tant l’oferta econòmica conté errors ja que no hi ha un preu per 
període i no s’ajusta al model d’oferta econòmica que exigeix el plec i que s’adjunta 
com a Annex I i per això sol·licita l’exclusió de l’empresa comercialitzadora AURA 
ENERGIA del concurs ja que ha presentat una oferta econòmica amb errors. 
 
Vist l’acta de la Mesa de Contractació de dia 14 d’octubre de 2016 on proposa la 
desestimació del recurs ja que la Mesa pot sol·licitar subsanació de deficiències i 
explicacions sobre les ofertes als licitadors. 
 
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament 
ple l’adopció del present ACORD: 
 
Primer.-  Desestimar l’al·legació presentada per SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS , 
S.A. 
Segon.-  Notificar dit acord a SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS, S.A 
 

No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 
 
 Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb el següent resultat:  
 

- Deu (10) vots a favor de MÉS-APIB i PP 
- Una (1) abstenció del PSOE 

 
 
7.-PROPOSTES D’URGÈNCIA.- És aprovat per unanimitat dels assistents tractar les 
següent propostes d’urgència: 
 
7.1.-TRANSFERENCIA DE CREDITS 1/16 
 
Per tal de realitzar despeses que no poden demorar-se fins al proper exercici, i no 
essent ampliable el crèdit consignat al pressupost de la Corporació d’acord amb l’art. 
179 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 proposar: 
 
  1.-Aprovar el següent suplement de transferència de crèdit: 
 
  Partides amb augment de crèdit: 
   



231-62400 Elements de transport 14.500,00 € 
   
                   Total ...................... 14.500,00 € 

  
  FINANÇAMENT: 
  Partides amb baixa de crèdit: 
 

231-48001 Ajudes puntuals 10.000,00 € 
231-21400 Elements de transport 1.000,00 € 
150-21306 Vies i jardins 1.500,00 € 
912-10001 Altres remuneracions 2.000,00 € 
               Total........................... 14.500,00 € 

   
  2.- Publicar-ho al BOIB durant 15 dies hàbils. 
 

 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. 
 

Esporles, 17 d’ Octubre de 2.016. 
 

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
7.2.-MODIFICACIÓ DE CRÈDIT SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI  

 
 

Vista la liquidació del pressupost  de 2015 en el que s’informa de que aquest 
Ajuntament pot destinar a inversions sostenibles 136.313,20 € i que poden ser 
finançats amb superàvit pressupostari. 
 
Donat que es considera necessari realitzar una sèrie de despeses durant aquest 
exercici econòmic que no es poden demorar per al proper exercici i que afecten als 
següents grups de programa:  

• 161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. 
• 162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. 
• 165. Alumbrado público. 
• 172. Protección y mejora del medio ambiente. 
• 412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos. 
• 422. Industria. 
• 425. Energía. 
• 431. Comercio. 
• 432. Ordenación y promoción turística. 
• 441. Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte. 
• 442. Infraestructuras del transporte. 
• 452. Recursos hidráulicos. 
• 463. Investigación científica, técnica y aplicada. 
• 491. Sociedad de la información. 
• 492. Gestión del conocimiento. 

 



Per als que no existeix crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació o el 
que existeix és insuficient i no ampliable i considerant que es disposi d’alguns dels 
mitjans de finançament prevists en la legislació de les hisendes locals, 
 
Per tot això i per mitjà de la present: 
 

DISPÒS: 
1.- Que s’adjunti a l’expedient la memòria de Batlia sobre les Inversions Sostenibles 
que pretén executar aquest Ajuntament. 
2.- Que per la Secretaria-Intervenció s’emet informe sobre la legislació aplicable, el 
procediment a seguir, així com sobre l’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’Estabilitat Pressupostària i Regla de Despeses. 
3.- Incoar expedient de modificació de crèdits pressupostaris en la modalitat de Crèdit 
Extraordinari i/o Suplement de Crèdit en els termes que s’indiquen a l’expedient de 
modificació de crèdit tramitat a tal efecte. 
5.- Una vegada instruït l’anterior, procedeixi a tramitar-ne l’oportú expedient de 
contractació de les Inversions Sostenibles que es pretenen executar amb càrrec a 
Superàvit Pressupostari. 
 
Esporles, 20 d’octubre de 2016. 
 
 
MEMÒRIA DE BATLIA 
 
De conformitat amb la DA 16 apartat sisè del RD-Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant 
TRLHL), es redacta la present MEMÒRIA ECONÒMICA de l’Ajuntament en relació 
amb les Inversions Sostenibles a dur terme amb càrrec al superàvit pressupostari de la 
liquidació del pressupost de 2015. 
 
INVERSIONS: 
Aplicació Pressupostària: 425.62300 
Denominació: Energia ( Plantes fotovoltaiques ) 
Import: 17.993,20 €  
 
 
Finançament de les inversions: amb Superàvit Pressupostari  
Vida útil de les inversions esmentades és superior als 5 anys 

 
 

 
La totalitat de les inversions s’executaran inexcusablement en l’actual exercici 2016 en 
aplicació del disposat en el TRLCSP i normes contractuals corresponents i de la 
mateixa manera, el reconeixement de les obligacions derivades de la inversió es 
realitzarà dins l’exercici 2016, a excepció en casos de raons excepcionals degudament 
justificades que hagin impedit l’execució dins del mateix exercici, sense que 
l’Ajuntament pugui incórrer en dèficit en termes de Comptabilitat Nacional al final de 
l’Exercici 2016 ni al següent. 
 
Juntament amb la liquidació del Pressupost de 2016 es donarà compte al Ple de la 
Corporació Local del grau de compliment dels criteris previstes en la D.A. 16 del 
TRLHL 
INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ  
 



ASSUMPTE: Expedient d’utilització del superàvit per Inversions financeres 
Sostenibles. 
 
Vista la Providència de la Batlessa de data 20 d’octubre de 2016, així com l’obligació 
segons l’article 4.1 g) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, s’emet el 
següent INFORME: 
 
PRIMER.- Legislació Aplicable 

- DA 16 del reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

- DA 32 i DA 6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (d’aquí endavant LOEPSF) 

 
SEGON.- Destí del Superàvit 
Segons la interpretació donada pel MINHAP de l’article 32 de LOEPSF, aquest s’aplica 
a les EELL que compleixin aquests dos requisits: 
 
1er.- Que es tengui superàvit en la liquidació del pressupost, entesa aquesta en el 
sentit de que es tengui en capacitat de financiació en termes SEC2010, es a dir, que 
es trobi en estabilitat pressupostària. 
 
2on.- Que compleixi o no superi els límits de la llei reguladora d’hisendes locals en 
matèria d’endeutament. 
 
Segons la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015 el superàvit ascendeix a 
136.313,20 €. 
 
L’import del deute financer al tancament de l’exercici 2015 ascendeix a 1.690.194,19 € 
el que representa un 36,67%% respecte als ingressos corrents. 
 
El RTGG ascendeix a 966.354,14 € (positiu). 
 
Per tant, es compleix l’article 32 de la LOEPSF, aquest Ajuntament ha de destinar el 
superàvit pressupostari per: 

a) Atendre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 
de desembre de l’exercici anterior a la compte de “Acreedors per operacions 
pendents d’aplicar pressupost” i a cancel·lar, amb posterioritat, la resta 
d’obligacions pendents de pago a proveïdors, comptabilitzades i aplicades a 
tancament de l’exercici anterior. 

b) En el cas de que, ateses les obligacions citades a la lletra a) anterior, l’import 
es mantingués amb signe positiu i la Corporació Local optes a l’aplicació del 
disposat a la lletra c) següent, s’haurà de destinar, com a mínim, el percentatge 
d’aquest saldo per amortitzar operacions d’endeutament que estiguin vigents 
que sigui necessari per a que la Corporació Local no incorri en dèficit en termes 
de comptabilitat nacional a dit exercici 2016. 

c) Si complit amb el previst a les lletres a) i b) anteriors la Corporació Local 
tingués un saldo positiu de l’import senyalat a la lletra a), aquest es podrà 
destinar a finançar inversions sempre que al llarg de la vida útil de la inversió 
aquesta sigui financerament sostenible als termes de la transcrita Disposició 
Adicional Dècimosexta del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
TERCER.- INVERSIONS SOSTENIBLES 
Que, de conformitat amb l’establert a la D.A 16 del TRLRHL, les inversions 
financerament sostenibles a realitzar per aquest Ajuntament , són les següents: 



 
Aplicació Pressupostària: 425.62300 
Denominació: Energia ( Plantes fotovoltaiques ) 
Import: 17.993,20 €  
 
 
 
 
Totes aquestes inversions han estat imputades pressupostàriament als Grups de 
Programes i aplicacions pressupostàries permesos per la DA 16 del TRLRHL i regulats 
a l’Ordre EHA/3565/2008 per la que s’aprova l’estructura dels Pressuposts de les 
EELL (modificada per Ordre  HAP/419/2014, de 14 de març). 
 
La vida útil de les inversions és superior als 5 anys (igual o superior als 5 anys prevists 
en la DA 16ena). 
 
En principi, les inversions permeten durant la seva execució, mateniment i liquidació, 
donar compliment als objectius d’Estabilitat Pressupostària i de Deute públic per part 
de l’Ajuntament, sense que la despesa incideixi negativament en tals ràtios, tenint en 
compte de que les inversions han estat finançades per superàvit pressupostari. 
 
La EELL es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la SS complint el 
requisit exigit en la DA 16 del TRLHL apartat 1r. 
 
Les despeses de les inversions en el seu conjunt, NO superen els 10 milions d’euros i 
no suposen increment dels capítols 1 i 2 de l’estat de despeses vinculats als projectes 
d’inversió i, per tant, no es requereix d’autorització prèvia de la Secretaria General de 
Coordinació Autonòmica i Local del MINHAP, en els grups de programes que en elles 
es relacionen. 
 
La iniciació del corresponent expedient de despeses i el reconeixement de la totalitat 
de les obligacions econòmiques derivades de les inversions executades s’hauran de 
realitzar per part de la Corporació Local abans de la finalització de l’exercici d’aplicació 
de la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril  
 
Anualment, juntament amb la liquidació del pressupost, es donarà compte al Ple de la 
Corporació Local del grau de compliment dels criteris prevists en els apartats anteriors 
i es farà públic en el portal web. 
 
L’Interventor de la Corporació Local informarà al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
púbiques executades en aplicació del previst a aquesta disposició. 
 

No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 
 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents. 

 
 

7.3.- PROPOSTA ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMEN T ENERGIA 
RENOVABLE  

En data 28 de juliol de 2016 el ple de la Corporació va aprovar els plecs de clàusules 
administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació del 



subministrament d’energia elèctrica d’origen renovable per procediment públic i obert ( 
publicat al BOIB de dia 23 d’agost de 2016 número 107 ). 

Vista l’acta de la Mesa de contractació de data 14 d’octubre de 2016 on es proposa al 
Ple de la Corporació l’adjudicació a SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS S.A. 

Amb data 07 d’octubre  de 2016 va tenir lloc l'acte públic d'obertura de les ofertes 
econòmiques i documentació tècnica, procedint-se a la classificació de les 
proposicions presentades per ordre decreixent, en els termes assenyalats a art. 
151.2 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 acordant-se per la Mesa la remissió 
que l’empresa AURA ENERGIA S.L subsanes deficiències en un termini de 03 dies 
hàbils. 

En data 14 d’octubre de 2016  la Mesa va acordar requerir a l'empresa licitadora  
SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS S.A (la qual va presentar l'oferta econòmica més 
avantatjosa - art. 151.2 del  TRLCSP) per tal que en el termini de deu dies hàbils, a 
comptar des del dia següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presentés la 
documentació justificativa d'aquell en què hagués rebut el requeriment, presentés la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzés a l'òrgan de contractació 
per obtenir de forma directa l'acreditació d'això, de disposar dels mitjans que s'hagués 
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'art. 64.2, . 

La competència per a l'adjudicació del contracte correspon al Ple de la Corporació  
segons allò establert en la Disposició Addicional 2ª 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.. 

En data 14 d’octubre de 2016 es va acordar per la Mesa seleccionar com a 
adjudicatària a l'esmentada empresa licitadora SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS S.A, 
per presentar la seva proposició les següents característiques i avantatges 
determinants de la seva selecció amb preferència a la resta de les presentades per la 
resta de licitadors.: 

A la vista de l'anterior, y d'acord amb l'establert als l'art. 151 i 161 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, es dicta el següent, PROPOSO  a l’Ajuntament ple 
l’adopció del present ACORD:  

PRIMER.- Adjudicar el contracte de subministrament de l’energia elèctrica d’origen 
renovable a l'empresa licitadora SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS S.A . 

SEGON.- Comprometre la despesa com a preu del contracte amb càrrec a la partida 
corresponent del Pressupost municipal en vigor. 

TERCER.- Notificar la present adjudicació a l'adjudicatari i a la resta de candidats i 
licitadors, publicant-se així mateix en el perfil del contractant de l'Ajuntament, en els 
termes previstos a l'art. 151.4 TRLCSP. 

QUART.- Procedir a la formalització del contracte en els termes que estableix l'art. 
156.3 TRLCSP . 

No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 



 
Esporles, 24 d’octubre de 2016. 

 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
7.4.- MOCIO PP.- El Sr. Miquel Bernat dóna lectura a la següent: 
 
 

MOCIÓ DEL PARTIT POPULAR D´ESPORLES 
 
Davant el compromís i deure per part de l’Ajuntament de reduir les emissions de gasos 
que produeixen l’efecte hivernacle, és veu necessari  impulsar els vehicles elèctrics 
per contribuir  amb la reducció de contaminació. 
 
Vist el compromís que va adquirir l’ Ajuntament d’Esporles amb la Conselleria de 
Territori, Energia i Mobilitat i el CIM per el desenvolupament d’un projecte pilot de 
mobilitat elèctrica (xarxa MELIB), en el punt 7, i en el punt 1 apartat e. 
 
El  Partit Popular d´Esporles presenta la següent proposta : 
 
1.- Instar a l’Equip de Govern a iniciar els tràmits necessaris per a la reducció del 75% 
de l’ impost de circulació dels vehicles elèctrics (durant els primers 10 anys) i del 50% 
per els  híbrids (durant els primers 5 anys) 
 
Sotmesa a votació la moció, fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 

 
8.- PRECS I PREGUNTES.-  
 
Per part del regidor Sr. Miquel Bernat, del grup municipal PP, es varen realitzar els 
següents precs i/o preguntes: 
 
1.- Diumenge de matí, davant l’oficina de Correos, es varen congregar moltísimes 
motos . Que es posi remei a aquestes situacions els diumenges posant un policia local 
els diumenges de matins per que, al manco, tinguin efectes dissuasoris. La Sra. 
Batlessa contestà que s’estudiarà reordenar els horaris de les Policies locals del 
municipis colindants per poder donar servei de Policia també els diumenges.  
 
2.-S’ha convocat qualque FORUM Agenda Local 21? Per part de la Sra. Batlessa es 
va contestar que el mes de novembre es convocarà reunions amb els veïnats però que 
pren nota de convocar un Forum Pla d’Acció. 
 
Per part de la regidora Sra. Dolors Nadal, del grup municipal PP, es varen realitzar els 
següents precs i/o preguntes: 
 
3.- Que es convoquin els Patronats per les subvencions a les Associacions del poble 
 
Per part del regidor Sr. Juli Dalmau, del grup municipal PSIB-PSOE, es varen realitzar 
els següents precs i/o preguntes: 
 
1.- Que es permeti l’aparcament al C/ Quarter davant el quartell de la Guardia Civil. 
Replicà la Sra. Batllesa dient que ha fet moltes reunions amb la Guardia Civil i que és 



complicat. El regidor del grup municipal PP, SR. Severiano Quevedo, manifesta que la 
llei estipula que ha d’haver un perímetre sense aparcament amb els edificis militars per 
tema seguretat. 
 
2.-Que ha tingut coneixement d’actes vandàlics als cotxes dels veïnats i demanà que 
es posi remei a aquesta situació. Contestà la Sra. Batlessa dient que la Policia local, al 
dia següent dels successos, va identificar els culpables i va posar en coneixement de 
la Guardia Civil. El Sr. Miquel Bernat, en nom del grup municipal PP, i el Sr. Juli 
Dalmau, en nom del PSIB-PSOE, donaren l’enhorabona a la Policia local. 
 
 
Un cop examinats els punts assenyalats a l’ordre del dia, essent les vint hores i quinze 
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, 27 d’octubre de 2016. 
 
 El Secretari,       Vist i plau 
           La Batlessa  
 


