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

EL DIA 28 DE MARÇ 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  
 Julià Dalmau de Mata 
 Miquel Bernat Bosch  
 Vicenç Vidal Matas  
 Dolors Nadal LLinas 
 
  
Membres que excusen la seva assistència 
 Marta Neus Lopez Cortés  
 
 
 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores i 
trenta minuts de dia 28 de març 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 22 de febrer de 2018. 
 
 No es presenta cap observació, i sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat. 
 
 
 
2.- EXPEDIENT 193/2018.- EXAMEN I APROVACIÓ DESESTIMACIÓ AL·LEGACIONS ALS 
PLECS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I 
TRANSPORT DELS RESIDUS PER PART DE FUNDACIÓ DEIXALLES. – La Batlessa, Sra. 
Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent:  
 

INFORME – PROPOSTA 
 
Vista l’al·legació de FUNDACIÓ DEIXALLES, amb NIF G07255953, de data 09 de març de 
2018 i número de registre d’entrada 779 contra els plecs de clàusules administratives i 
prescripcions tècniques del servei públic de recollida i transport de residus generats al 
municipi d’Esporles on exposa que des de dia 01 de març de 2014 la FUNDACIÓ 
DEIXALLES és l’adjudicatària del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport 
de residus. 



 
Que el personal que prestava el servei en 2014 ( any de l’adjudicació ) era el següent: 
 
 

CATEGORIA CONTRACTE JORNADA ANTIGUITAT SOU BRUT 
ANUAL 

Conductor 
recollida 

401 Completa 01/08/2012 15.151,25 

Peó de recollida 401 Completa 01/01/2013 13.052,20 

Peó de recollida 401 Completa 01/06/2018 16.547,81 
(33%) 

 
 
Que durant el contracte s’ha augmentat la plantilla per realitzar dit servei en un conductor 1a i 
un peó nocturn. Aquest augment de plantilla no estava estipulat al contracte ni als plecs de 
condicions entre l’Ajuntament d’Esporles i FUNDACIO DEIXALLES de l’any 2014. 
 
Vist que en el nou plec de condicions s’han reduït les prestacions i serveis a realitzar per la 
futura empresa adjudicatària. 
 
Vist que hi la obligació de subrogar el personal de l’empresa sortint a l’entrant únicament dels 
treballadors que formin part del servei , no d’aquells els quals la seva unitat productiva no és 
trasllada, de forma que no es pot sobrecarregar a una empresa entrant amb uns treballadors 
que no són precisos pel servei a realitzar ( Sentència del TSJ Andalucía de 11 de febrer de 
2015 ). 
 
Vist que l’única obligació que té l’Ajuntament és facilitar als licitadors , en el propi plec, la 
informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors al quals afecta la subrogació 
que resulti necessària per permetre una exacta avaluació dels costos laborals que impliquin 
tal mesura. Aquesta obligació s’ha complimentat per part de l’Ajuntament estipulant als plecs 
els treballadors assumits de l’anterior concessió. 
 
Vist que s’ha reduït el servei i les prestacions. 
 
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del present ACORD: 
 
Primer.- Desestimar la al·legació de FUNDACIÓ DEIXALLES 
 
Segon.- Comunicar dit acord a FUNDACIO DEIXALLES. 

 
No obstant, l’Ajuntament ple resoldrà. 

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

 
- Sis (6) vots a favor de MÉS 
- Quatre (4) abstencions del PP i PSOE 

 
 



 
3.- EXPEDIENT 299/2018.- EXAMEN I APROVACIÓ CONVENI FELIB AMB GESA-ENDESA.- 
La Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent:  
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 
La Federació d’Entitats de les Illes Balears (FELIB), i ENDESA, S.A. varen signar el passat 15 
de març de 2018 un Conveni Marc de col·laboració amb l’objecte d’establir els oportuns 
mecanismes de coordinació amb les següents finalitats, tal com estableix la seva clàusula 
primera: 
 
- Evitar la suspensió del subministrament d'electricitat en l’habitatge habitual dels usuaris 
residents en els municipis de les Illes Balears sempre que es trobin en situació de risc 
d'exclusió social en els termes que estableix el Reial Decret 897/2017, de 6 d'octubre. 
 
- Evitar la suspensió del subministrament d'electricitat en l’habitatge habitual dels usuaris 
residents en els municipis de les Illes Balears que, no complint els requisits del Reial Decret 
897/2017, de 6 d'octubre l'administració local consideri que pugui estar en situació d'especial 
vulnerabilitat d'acord amb l’establert a seva pròpia normativa, o en el seu defecte, d’acord 
amb les actuacions d’avaluació i informació de situacions de necessitat social realitzades per 
el propi municipi, d’acord amb l’article 25.1.e) la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las 
Bases del Règim Local 
 
D’acord amb el que disposa la mateixa clàusula, tots els municipis de les Illes Balears es 
podran adherir al present Conveni Marc utilitzant el model contingut a l’Annex I, d’acord amb 
el que disposa el Reial Decret 897/2017, de 6 d'octubre 
 
L'Ajuntament d’Esporles està interessat en la seva adhesió a l’esmentat Conveni Marc i el 
considera d’interès per tal d’evitar la suspensió del subministrament d'electricitat en 
l’habitatge habitual dels usuaris residents en els municipis de les Illes Balears sempre que es 
trobin en situació de risc d'exclusió social i altres situacions similars de risc social descrites al 
referit conveni. 
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO l’adopció del present 
ACORD: 
 
PRIMER.- Adherir-se al Conveni Marc de col·laboració entre la Federació d’Entitats de les 
Illes Balears (FELIB) i ENDESA, S.A. a fi d’establir els mecanismes de coordinació que evitin 
la suspensió dels subministraments bàsics als consumidors vulnerables . 
 
SEGON.- Remetre el present Acord a la Federació Espanyola de Municipis i Conveni Marc de 
col·laboració entre la Federació d’Entitats de les Illes Balears (FELIB) i ENDESA, S.A. a fi 
d’establir els mecanismes de coordinació que evitin la suspensió dels subministraments 
bàsics als consumidors vulnerables. 
 
TERCER.- Comunicar l’adhesió a l’esmentat Conveni Marc subscrit entre la FELIB i entre 
ENDESA, S.A.  
 

No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 
 

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



4.- EXPEDIENT 285/2018. CONVENI EMAYA.- La Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dóna 
lectura a la següent:  
 

PROPOSTA DE BATLIA 

Vist el model de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esporles i l’Ajuntament de 
Palma ( EMAYA ). 

Atès que dit conveni és beneficiós per als interessos municipals, el que també redundarà en 
benefici dels interessats. 

Aquesta Batllia, d’acord amb les atribucions que li confereixen les disposicions vigents, pel 
present proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 

Primer.- Aprovar la proposta de conveni, en els mateixos termes que ha estat presentada. 

Segon.- Notificar aquest acord a EMAYA. 

Tercer.- Facultar a la Batllessa, Sra. Maria Ramon Salas per a la signatura del conveni i de 
quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord. 

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

 
- Sis (6) vots a favor de MÉS 
- Quatre (4) abstencions del PP i PSOE 

 
 
 
5.- EXPEDIENT 20/2018.- EXAMEN I APROVACIÓ PROPOSTA ADJUDICACIO 
CONTRACTE SEVEI DE GESTIÓ PUNT VERD I RECOLLIDA VOLUMINOSOS.- La 
Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent:  
 

PROPOSTA DE BATLIA 
En data 25 de gener de 2018 el Ple de la Corporació va aprovar els plecs de clàusules 
administratives i tècniques particulars que han de regir la prestació del contracte de servei de 
gestió del parc verd i recollida de voluminosos del terme municipal d’Esporles( publicat al 
BOIB de dia 06 de febrer de 2018 número 17 ). 
Vista l’acta de la Mesa de contractació de data 23 de febrer de 2018 on es proposa al Ple de 
la Corporació l’adjudicació a DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS EL, S.L 
Amb data 23 de febrer de 2018 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. 
En data 05 de març de 2018 la Mesa va acordar requerir a l'empresa licitadora DEIXALLES 
SERVEIS AMBIENTALS EL, S.L per tal que en el termini de cinc dies hàbils, a comptar des 
del dia següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presentés la documentació 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7db3db61&producto_inicial=P&anchor=ART.151


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,, documentació que va presentar dia 12 de març 
de 2018. 
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 23 de febrer de 2018 es va acordar per la Mesa seleccionar com a adjudicatària a 
l'esmentada empresa licitadora DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS EL, S.L. 
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 serveis de gestió del Punt Verd i recollida de voluminosos 
del municipi d’Esporles a l'empresa licitadora DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS EL, S.L 
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, 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. 
 
 

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

- Sis (6) vots a favor de MÉS 
- Quatre (4) abstencions del PP i PSOE 

 
 
 
6.- EXPEDIENT 286/2018.- SUSPENSIÓ LLICÈNCIES SON FORT.- La Batlessa, Sra. Maria 
Ramon Salas, dóna lectura a la següent:  
 
 

PROPOSTA DE BATLIA 

L’Ajuntament d’Esporles vol suspendre la tramitació d’autoritzacions, llicències urbanístiques i 
comunicacions prèvies per l’àrea de la zona de Son Fort. 

D’acord amb l’article 51.1 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes 
Balears, “ Los órganos competentes para la aprobación inicial de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico podrán acordar, con la finalidad de estudiar la formulación o la 
reforma, la suspensión de la tramitación y la aprobación de planes de desarrollo, de 
instrumentos de gestión, así como el otorgamiento de toda clase de autorizaciones y licencias 
urbanísticas para áreas o usos determinados, y la posibilidad de presentar comunicaciones 
previas.” 
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D’acord amb l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, l’òrgan competent per l’aprovació inicial del planejament és el Ple. 

D’acord amb l’article 51.4 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes 
Balears “ Las suspensiones de tramitaciones, licencias y comunicaciones previas previstas en 
los apartados anteriores tendrán vigencia: 

a. Durante un año o hasta la aprobación inicial del instrumento del planeamiento, en el 
supuesto del apartado 1 anterior.” 

D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del present acord: 
Primer.- Suspensió de llicències urbanístiques, autoritzacions i comunicacions prèvies a la 
zona de Son Fort, zona extensiva D, durant un termini d’un any. 
Segon.- Publicar dit acord al BOIB, página web municipal i un diari de máxima difusió. 

No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 
 
Per part del grup municipal PP es proposa esmena per incloure i especificar “Zona Extensiva 
D” a la proposta de Batlia. Esmena acceptada per l’equip de govern. 
 

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

7.- EXPEDIENT 284/2018.- CONVENI ADU.- La Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dóna 
lectura a la següent:  

PROPOSTA DE BATLLIA 

Vist el model de conveni per a la delegació de competències municipals a l’Agència de 
protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca. 

Atès que dit conveni és beneficiós per als interessos municipals, el que també redundarà en 
benefici dels interessats. 

Aquesta Batllia, d’acord amb les atribucions que li confereixen les disposicions vigents, pel 
present proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 

Primer.- Aprovar la proposta de conveni de delegació de competències municipals a 
l’Agència de Protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, en els mateixos 
termes que ha estat presentada. 

Segon.- Delegar en el Consell de Mallorca per el seu exercici mitjançant l’Agència de 
Protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, les competències municipals de 
disciplina urbanística, amb el contingut, forma i abast que es contempla a la citada proposta 
de conveni. 

Tercer.- Notificar aquest acord al Consell de Mallorca tot sol·licitant que, per la seva part, es 
duguin a terme els tràmits que resultin pertinents per a la incorporació de l’Ajuntament 
d’Esporles a l’Agència de Protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca. 



Quart.- Facultar a la Batllessa, Sra. Maria Ramon Salas per a la signatura del conveni i de 
quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord. 

No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà. 

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

 
- Set (7) vots a favor de Més i PSOE 
- Tres (3) vots en contra del PP 

 
 
8.- MOCIÓ DEL PP.- MOCIÓ PISCINA MUNICIPAL.-  
 
EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT d’Esporles, d'acord amb el que 
preveu el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, desitja 
elevar al Ple de l'Ajuntament la següent moció, 

MOCIÓ PISCINA MUNICIPAL 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Vist que la piscina municipal es troba a n'aquest moment tancada al públic, i presenta un mal 
estat de manteniment, mitja buida i amb l'aigua bruta. 
 
Vist que les instal·lacions de la piscina municipal es troben confrontant amb l'escoleta 
municipal i cases unifamiliars i que a l'entrada de la primavera, l'aigua bruta estancada pot 
conduir a una plaga de moscards 
Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l'adopció del següent, 
 

ACORD 
1.- Que l'ajuntament dugui a terme el buidatge i neteja de la piscina municipal. 
2.- Que fins a nova adjudicació l'ajuntament es faci càrrec del manteniment de la piscina 
municipal i les seves instal·lacions. 
 

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat del assistents. 
 
 
9.- MOCIÓ DEL PP.- SOBRE EL PACTE D’ESTAT SOCIAL I POLITIC PER L’EDUCACIÓ.-  
 
EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT d’Esporles, d'acord amb el que 
preveu el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, desitja 
elevar al Ple de l'Ajuntament la següent moció, 

MOCIÓ SOBRE EL PACTE D’ESTAT SOCIAL I POLITIC PER L’EDUCACIÓ 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El dia 1 de desembre de 2016, el Congrés dels Diputats va aprovar la creació d'una 
Subcomissió per a l'elaboració d'un gran pacte d'Estat Social i Polític per l'Educació, a petició 
dels grups parlamentaris Popular, Socialista i Ciutadans al Congrés dels Diputats. 
 



Durant l'any 2017, 83 representants de professors, pares, alumnes i partits polítics, així com 
experts d'organismes internacionals van comparèixer en la Subcomissió. La finalitat de les 
intervencions és elaborar el diagnòstic del sistema educatiu i plantejar propostes de millora 
mitjançant l'opinió de representants de tots els sectors de la comunitat educativa. 
 
Els Grups Parlamentaris Socialista i Podemos han anunciat que abandonen el debat per a 
arribar a un Pacte d'Estat Social i Polític per l'Educació abans de tractar 13 dels 15 temes al 
voltant dels quals es va acordar articular el disseny del futur sistema educatiu espanyol. Tots 
dos justifiquen la seva decisió en la voluntat de vincular la inversió en educació a l'evolució 
del PIB, sense tenir present que encara no es pot tancar el pacte financer ja que només s'ha 
concretat 1 dels 15 temes. 
 
Només serà possible atendre la demanda de la societat de dotar de certesa i estabilitat la 
comunitat educativa si tots dos grups repensin la seva postura i continuen treballant en la 
Subcomissió per a arribar a un pacte educatiu, tal com continuen fent la resta de grups 
parlamentaris. 
 
La importància d’aquest Pacte d'Estat Social i Polític per l'Educació és vital per donar força i 
fermesa a un futur pacte educatiu a Balears, i el fet que s’hagin retirat dues forces politiques 
com PSOE i Podemos condiciona negativament un acord autonòmic per l’Educació a Balears. 
Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l'adopció del següent, 

ACORD 
PRIMER.- L’Ajuntament d’Esporles sol·licita a tots els grups parlamentaris al Congrés dels 
Diputats que continuïn treballant en la Subcomissió per a elaborar un Pacte d'Estat Social i 
Polític per l'Educació. 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord al Congrés del Diputats, i a tots els grups 
parlamentaris del mateix òrgan. 
 
Per part del Sr. Pere Palou, de grup municipal MES-PAS, es va comentar que la retirada de 
les negociacions per part del PSOE, PNV, Podemos... S’HA DEGUT A QUE EL GOVERN DE 
‘Estat no vol invertir un 5% del PIB en el pressupost general de l’Estat en Educació. Que ja es 
duia 15 mesos negociant que no s’ha volgut congelar la LOMCE. Un bon model és el que 
s’està realitzant a les Illes Balears amb el pacte Illes per un pacte que estan tots els partits 
polítics exepte Ciudadanos. 
 
També manifestà Que votaran a favor de la proposta si el grup municipal PP accepta 
l’esmena de que dita moció es dirigeixi  i destini al “Govern de l’Estat”, esmena que no fou 
acceptada pel grup municipal PP. 
 
El representant del grup municipal PSIB-PSOE . Sr. Juli Dalmau, va comentar que estava 
d’acord amb els comentaris del Sr. Pere Palou i que fins que no es destinés un 5% del PIB a 
Educació no es podien reaundar els treballs. 
 
Replicà el Sr. Miquel Bernat, de l grup municipal PP, dient que el tema d’educació era un 
problema que ens afecta a tots, era un tema suficient important per estar els temps que sigui 
necessari per negociar i que el problema educatiu no és únicament un tema econòmic 
 



 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb el següent resultat: 
 
- Set (7) vots en contra de Més i PSOE 
- Tres (3) vots a favor del PP 

 
 
 
10.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.- Per part de la Sra. Batlessa es presenta la següent 
proposta d’urgència que és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
10.1.- PROPOSTA ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE 
RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS GENERATS AL TERME MUNICIPAL 
D’ESPORLES 
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 
En data 22 de febrer de 2018  el Ple de la Corporació va aprovar els plecs de clàusules 
administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte de gestió del servei públic 
de recollida i transport dels residus generats al terme municipal d’Esporles ( publicat al BOIB 
de dia 27de febrer de 2018 número 26 ). 
 
Vista l’acta de la Mesa de contractació de data 16 de març de 2018. 
 
Vista l’acta de la Mesa de contractació de data 26 de març de 2018 on es proposa a 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 
 
Amb data 16 de març de 2018 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. 
 
En data 26 de març de 2018  la Mesa va acordar requerir a l'empresa licitadora FOMENTO 
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. per tal que en el termini de cinc 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.  
 
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 26 de març  de 2018 es va acordar per la Mesa seleccionar com a adjudicatària a 
l'esmentada empresa licitadora FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 
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 gestió del servei públic de recollida i transport dels 
residus generats al terme municipal d’Esporles a l’empresa licitadora FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 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, 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.” 
 
 
 

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

- Sis (6) vots a favor de MÉS 
- Quatre (4) abstencions del PP i PSOE 

 
 
10.- 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. 668/18 
al 1063 i registre de sortida  del núm. 265/18 al 408. Així com es donen a conèixer les 
disposicions oficials més rellevants hagudes des de l’últim ple. 
 
 
11.-DECRETS DE BATLIA.- El Secretari, dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de 
l’últim Ple del núm. 167/18 al  267.  
 
 
12.-  PRECS I PREGUNTES.- 
 
Per part del regidor Sr. Severiano Quevedo ( PP ) es varen fer els següents precs i preguntes: 
 

- Quants d’hidrants s’han col·locat al municipi? D’acord amb una subvenció del CIM 
s’han col·locat 09 nous hidrants , que s’han distribuït per tot el poble i s’han senyalitzat 
amb cartells. 

- A Ses Rotgetes el vent ha tirat un cipris que ha tallat el carrer. Així també que hi ha 
arbres on les branques surten del solar i poden produir danys. Que s’actui per part de 
l’Ajuntament i s’obligui als propietaris a mantenir en bon estat les seves propietats. 
Contestà la Sra. Batlessa que s’aplicaria l’Ordenança de solars dins sòl urbà. També 
comentà que a través del Taller d’Ocupació s’està realitzant nivell 2 de forestal, 
millores de sanejament i estan adequant la zona verda de Ses Rotgetes 

 
Per part de la Sra. Dolors Nadal ( PP ) es varen fer els següents precs i preguntes: 
 



- Què es farà amb la piscina? Es mantindrà tancada ?Contestà el regidor Albert Salido 
que es treurà  a licitació. 

 
 
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, 28 de març de 2018  
 
 El Secretari,       Vist i plau 
           La Batlessa  
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