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

EL DIA 11 D’OCTUBRE DE 2017 
 

  
 
 
Membres assistents: 
 Maria Ramon Salas  
 Albert Salido Malberti  
 Pere Josep Palou Mas  
 Joan Ferra Terrassa 
 Francisca A. Torres de la Fuente  
 Severiano Quevedo Mora  
 Miquel Bernat Bosch  
 Marta Neus Lopez Cortés  
 Julià Dalmau de Mata  
 Vicenç Vidal Matas  
 Dolors Nadal LLinas 
 
 
 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores i 
trenta minuts de dia 11 d’octubre de 2017, 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 27 de juliol de 2017 i extraordinària de 
dia 11 de setembre de 2017.  
 
 No es presenta cap observació, i sotmès a votació son aprovades per unanimitat. 
 
 
2.-EXPEDIENT 656/2017.- EXP. APROVACIÓ COMPTES ESPECIALS 2016.- La Batlessa, 
Sra. Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent:  
 
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 
En data 20 de juliol de 2017 la Comissió Especial de Comptes aprova el compte General de 
l’exercici 2016 ( publicat al BOIB número 104 de dia 24 d’agost de 2017 ). 
 
Vist el certificat del secretari interventor de dia 27 de setembre de 2017 de que en el termini 
d’exposició pública no s’han presentat al·legacions. 
 
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament ple 
l’adopció del present ACORD: 
 



Primer.- Aprovar els Comptes especial de l’exercici 2016. 
Segon.- Notificar dit acord a la Sindicatura de Comptes. 
 

No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 
 

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

- Set (7) vots a favor de MÉS 
- Quatre (4) abstencions del PSOE i PP 

 
 
 

3.- EXPEDIENT 657/2017.- EXP. MODIFICACIO DE CRÈDIT.- La Batlessa, Sra. Maria 
Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 
  
 

PROPOSTA DE SUPLEMENT DE CREDIT 
 
  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. 158 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 es proposa: 
 
  Aprovar el següent suplement de crèdit: 
 
  PARTIDA                                                                  Crèdit a Suplementar 
   

161-62201 Renovació tram xarxa abastiment 1.144,50 € 
160-62201 Renovació tram xarxa sanejament 3.320,00 € 
1533-62201 Renovació tram xarxa pluvials 535,50 € 
          Total.................................... 5.000,00 € 
   

 
 
 
 
  RECURSOS FINANÇAMENT 
 
    

Partida   
87010  Superàvit per despeses amb finançament 

afectat 
3.800,00 € 

Partida amb 
baixa de 

crèdit: 

 
 
337-21200 Edificis i altres construccions 

 
 

1.001,37 € 
   
 Total........................................................ 5.000,00 € 

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



4.- EXPEDIENT 655/2017.- EXP. CONVENI ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.-  La 
Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 
 

PROPOSTA DE BATLLIA 
 
Vist el conveni de col·laboració Conveni de col·laboració de 31 de maig de 2016 per a la 
prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica entre el Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques i l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
 
Vist  que s’ha de ratificar per acord de Ple, aquesta Batllia,  proposa a l’Ajuntament Ple  l’adopció 
del següent ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar el Conveni de col·laboració de 31 de maig de 2016 per a la prestació mútua 
de solucions bàsiques d’administració electrònica entre el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
 
Segon.- Comunicar dit acord a la Conselleria de Recerca, Innovació i Turisme. 
 

No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà. 
 

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

- Vuit (8) vots a favor de MÉS i PSOE 
- Tres (3) abstenció del PP 

 
 
 
5.- EXPEDIENT 654/2017.- EXP MODIFICACIO ORDENANÇA FISCAL TAXA 
DOCUMENTS.- La Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 
L’equip de govern vol modificar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de l’expedició de 
documents. 
 
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 expedició de documents. 
 
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 . 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d4bb0&producto_inicial=P&anchor=ART.17


 
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà. 

 

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat  
 
 
6.- PROPOSTES D’URGÈNCIA 
 
Per part de la Sra. Batlessa es presenta propostes d’urgència que són aprovades per 
unanimitat dels assistents.  
 
  
6.1.- PROPOSTA DESERT LICITACIÓ PISCINA , BAR I LOCAL ANNEX. 
 
La Sra. Batlesa dóna lectura a la següent: 
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 
Atesa la tramitació de l’expedient instruït per a la licitació del contracte de gestió indirecta, 
mitjançant concessió, dels serveis de la piscina municipal , bar i local annex de l’Ajuntament 
d’Esporles per procediment obert i ordinari. 
Vist que el ple de l’Ajuntament d’Esporles va aprovar dit plecs en data 11 de setembre de 
2017 i publicats al BOIB número 114 de dia 16 de setembre de 2017. 
Vist que no s’ha presentat licitadors en el termini de 20 dies naturals. 
Vist l’article 151.3 del TRLCSP on s’estableix “que no podrá declararse desierta una licitación 
cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que 
figuren en el Pliego”  es dedueix “a sensu contrario” que sí es podrà declarar dessert una 
licitació en que no existeixi cap oferta. 
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament ple 
l’adopció del següent ACORD: 

 
PRIMER.- Declarar desert la licitació del contracte de gestió indirecta, mitjançant concessió, 
dels serveis de la piscina municipal , bar i local annex de l’Ajuntament d’Esporles. 
 
SEGON.- Publicar dit acord al BOIB, tauler d’edictes i pàgina web. 

_ 
No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 

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

- Set (7) vots a favor de MÉS 
- Quatre (4) abstencions del PSOE i PP 

 
 
 
 
 



6.2.- PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
L’ÚS D’ESPAIS MUNICIPALS I PER ACTIVITATS AMB ÀNIM LUCRATIU  
 
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 l’ús d’espais 
municipals i per activitats amb ànim de lucratiu d’aquest espais.  
 
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 l’ús d’espais municipals i per activitats amb ànim de lucratiu d’aquest espais.  
 
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 amb el següent resultat:  
 

- Set (8) vots a favor de MÉS i PSOE 
- Tres (3) abstencions del PP 

 
6.3.- PROPOSTA RESOLUCIÓ 
 
La Sra. Batlessa dóna lectura a la següent proposta  
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 
En data de 04 de desembre de 2014 es va aprovar per sessió plenària el Plec de clàusules 
administratives que regeix la concessió del servei de la piscina municipal , bar i local annex 
de l’Ajuntament d’Esporles. 
En sessió de ple celebrada en data 30 d’abril de 2015, es va adjudicar definitivament la 
concessió a la Sra. Margarita Monterte Planas, d'acord amb l'oferta presentada per la mateixa 
i el Plec de clàusules admistratives particulars. 
El dia 12 de maig de 2015, es va estipular el contracte administratiu ( sense signar ) de la 
concessió per l'explotació del  servei de la piscina municipal , bar i local annex de 
l’Ajuntament d’Esporles. 
En data 24 de febrer de 2016, va tenir sortida amb núm. de registre 204, i es va notificar al 
concessionari en la mateixa data, el requeriment de pagament de les despeses de consum 
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elèctric les quals consten pendents a la documentació comptable de la corporació així com el 
deute acumulat pel mateix concepte d’import 6.413,75 euros. 
Des de la primera notificació tramesa al concessionari per la qual se li informa i requereix el 
pagament del deute pendent amb la Corporació en concepte de despeses en 
subministrament elèctric, l’ajuntament via telefònica així com via presencial ha anat requerint 
a la concessionària per l’obligació del pagament de les despeses de subministrament elèctric i 
a data d’avui el deute és de 21.053,80euros. 
La claúsula 18 dels esmentats Plecs regulen que per incompliment de les obligacions per part 
del contractista s’haurà d’imposar penalitats o rescindir el contracte. 
 
Vist l’article109 del Reglament de la LCSP que estableix “La resolución del contrato se 
acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, previa 
autorización, en el caso previsto en el último párrafo del artículo 12.2 de la Ley, del Consejo 
de Ministros, y cumplimiento de los requisitos siguientes: 

a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de 
oficio. 

b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la 
incautación de la garantía. 

c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de la 
Ley. 

d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 
Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista. 
 
2. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los 
contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el 
órgano correspondiente.” 
 
Vist que no s’han presentat al·legacions per part de la concessionària en el tràmit d’audiència. 
 
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del present ACORD: 
 
PRIMER.- Resoldre el contracte de concessió del servei de la piscina municipal , bar i local 
annex de l’Ajuntament d’Esporles. 
 
SEGON.- Notificar dit acord a la concessionària. 
 

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

- Set (7) vots a favor de MÉS 
- Quatre (4) abstencions del PSOE i PP 



9.- 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. 3127 
al 3823 i registre de sortida  del núm. 791 a 1028. Així com es donen a conèixer les disposicions 
oficials més rellevants hagudes des de l’últim ple. 
 
 
 
10.-DECRETS DE BATLIA.- El Secretari, dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de 
l’últim Ple del núm. 267 /2017 al 435. També es dona compta de la liquidació del pressupost 
municipal 2016.             . 
 
 
 
11.-  PRECS I PREGUNTES 
 
Per part del regidor del grup municipal PP, Sr. Miquel Bernat, es varen fer els següents precs 
i preguntes: 
 
1.- Hi ha hagut qualque problema amb l’enllumenat del camp de futbol? Contestà el Sr. Albert 
Salido dient que només hi ha un comptador que doni servei al camp de futbol, cafeteria , 
bar...que ara s’independitzarà els comptadors per que pugui aguantar més Kw. 
 
Per part del regidor del grup municipal PP, Sr. Severiano Quevedo, es varen fer els següents 
precs i preguntes: 
 
1.- Que es tapin els forats dels Vial XII-XIII de Ses Rotgetes. 
 
Per part del regidor del grup municipal PSIB-PSOE, Sr. Julià Dalmau, es varen fer els 
següents precs i preguntes: 
 
1.- Que es comprovi que els camions de fems respectin el canvi de circulació  de la Costa de 
Son Trías. 
 
2.- Serveis Socials ha retallat qualque servei? Contestà la regidora Sra. Xisca Torres, dient 
que una treballadora familiar ha estat de baixa i que es crearà un borsí per futures 
substitucions. 
 
 
Un cop examinats els punts assenyalats a l’ordre del dia, essent les vint hores 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, 11 d’octubre de 2017  
 
 El Secretari,       Vist i plau 
           La Batlessa  
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