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

EL DIA 23 DE NOVIEMBRE 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 23 de novembre 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 11 d’octubre de 2017. 
 
 No es presenta cap observació, i sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat. 
 
 
 
2.-EXPEDIENT 752/2017.- PRÒRROGA CONTRACTE SUBMINISTRAMENT ENERGIA 
ELÈCTRICA.- Per part de Batlia es retira aquest punt  de l’ordre del dia. 
 
 
 
3.- EXPEDIENT 760/2017.- ADDENDA CONVENI SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS 
BÀSICS 2017.- La Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 
  

PROPOSTA DE BATLIA 
 
Vist el conveni de col·laboració signat entre l’IMAS i l’Ajuntament d’Esporles per al 
finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per a l’any 2017.  
 



Vista l’addenda que es vol adherir al citat conveni. 
 
Aquesta Batlia  proposa a l’Ajuntament Ple  l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar l’addenda conveni de col·laboració signat entre l’IMAS i l’Ajuntament 
d’Esporles per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per a l’any 2017.  
 
Segon.- Comunicar dit acord a l’IMAS. 
 

No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà. 
 

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
4.- EXPEDIENT 761/2017.- MODIFICACIO CRÈDIT FINANÇAT AMB SUPERÀVIT 
PRESSUPOSTARI.-  La Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 
 

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, de les quals s’ha demanat subvenció al Consell de Mallorca, departament de 
Desenvolupament Local. 
 
INVERSIONS: 
Grup de programa 452. Recursos hidràulics 
Denominació: Serveis pel control del consum de l’aigua en 7 punts de la xarxa pública i el 
control de 2 punts de dipòsits” 
Import: 11.898,73 
Vida útil de la inversió: Més de 05 anys 
 
 
Finançament de les inversions: Superàvit pressupostari 
 
La totalitat de les inversions s’adjudicaràn inexcusablement en l’exercici 2017 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 2017, 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 2017 ni al següent. 
 
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del present ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit finançat per superàvit pressupostari de la liquidació 
pressupostària de 2016. 
 
Segon.- Publicar en un termini de 30 dies dit acord al BOIB , tauler d’edictes i pàgina web. 
 



No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 
 
Per part del regidor del grup municipal PP, Sr. Miquel Bernat, es va comentar que el seu grup 
votarà en contra ja que no estan d’acord en que sigui un projecte pilot. L’empresa 
experimenta i noltros hem d’aportar les infraestructures i el personal. A part de l’elevat preu 
de la proposta. 
 
 

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

- Set (7) vots a favor de MÉS 
- Tres (3) vots en contra del PP 
- Una (1) abstencions del PSOE  

 
 
 
5.- EXPEDIENT 765/2017.- NOMENAMENT REPRESENTAT CONSELL ESCOLAR.- La 
Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 
 

PROPOSTA BATLIA 
 

            D’acord amb l’article 38.c) del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals és 
competència del Ple el nomenament dels representants de la Corporació davant els òrgans 
col·legiats. 
             
           Vista la comunicació del IES Josep Font i Trias de dia 03 de novembre de 2017 ( NRE 
4137 )  on ens comuniquen que l’Ajuntament d’Esporles a de designar formalment un 
representant pel Consell Escolar , titular i suplent, als efectes de poder a dur terme les 
notificacions. 
 
 D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, proposo a l’Ajuntament Ple 
l'adopció del següent acord:   
 
 Primer.- Nomenar al regidor d’Educació i Cultura Sr. Pere Palou Mas com a 
representant municipal davant  el Consell Escolar, i com a suplent a la Batlessa Sra. Maria 
Ramon Salas. 
 
 Segon.- Donar trasllat del present acord a la citada entitat. 
 

No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 
 

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
6.- EXPEDIENT 791/2017.- CONVENI ATIB TAXA FEMS.- Aquest punt es retira de l’ordre 
del dia per poder estudiar amb més deteniment el Conveni, el percentatge de comissió sobre 
la recaptació així com aclarir els avisos de les cartes de pagament a instància del grup 
municipal PP. 



 
 
 
7.- EXPEDIENT 803/2017.- MODIFICACIÓ CRÈDIT PATRONAT ESCOLETA I MUSICA.- La 
Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 
 

TRANSFERENCIA DE CREDITS  
 
  Per tal de realitzar despeses que no poden demorar-se fins el 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: 
   

4311-22699 Fira 6.000,00 € 
323-41000 Patronat d’Escoles Municipals 40.000,00 € 
          Total................................. 46.000,00 € 
   

  FINANÇAMENT: 
  Partides amb baixa de crèdit: 
 

130-16000 Seguretat social 6.000,00 € 
920-16000 Seguretat social 22.500,00 € 
320-16000 Seguretat social 7.000,00 € 
932-16000 Seguretat social 3.500,00 € 
334-16000 Seguretat social 3.500,00 € 
130-16000 Seguretat social 3.500,00 € 
         Total............................... 46.000,00 € 
   

   
  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. 

 
Per part de la Sra. Batlessa es va comentar que el crèdit va destinat a 2 educadores a ½ 
jornada i 2 educadores a 2/3 de jornada. 

 
 

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

 
 
8.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA 
CAP A LES DONES.-  La Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 
 



DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ESPORLES 
PEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA CAP A LES DONES 

 
 
La violència contra les dones és una terrible xacra social que no cessa malgrat els 

esforços de molts agents socials, especialment el moviment feminista, i també els col·lectius 
d’homes compromesos amb l’eradicació de la violència masclista, i de les mesures duites a 
terme per les administracions públiques. Això és a causa del complex entramat sociocultural 
que l’alimenta i fomenta. 

La violència contra les dones és un problema d'enormes dimensions i conseqüències. 
L'Agència Europea de Drets Fonamentals (FRA) feia públiques en la seva enquesta de 2014 
xifres molt preocupants: 13 milions de dones amb edats d'entre 18-74 anys, havien 
experimentat violència física durant els 12 mesos previs a l'enquesta; 3,7 milions havien 
sofert violència sexual; el 18% de les dones de la UE havien estat objecte d'assetjament a 
partir dels 15 anys; i el 12% de les enquestades havien patit alguna forma d'agressió o 
incident sexual per part d'un adult abans dels 15 anys, la qual cosa equival a 21 milions de 
dones a la Unió Europea. 

A l’Estat espanyol, les xifres oficials i les de les organitzacions civils mostren uns 
nombres molt similars, com similars ho són les xifres de les Illes Balears. 

Els avanços són indubtables tant en matèria legislativa com en l'ampliació de condició 
de víctima, a dones que per variats motius no han interposat denúncia penal, però que la 
seva situació està avalada per informes dels serveis socials. L’Estat espanyol preveu un marc 
legislatiu a través de la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de 
Gènere, també la llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes. A més, es 
desenvolupen protocols de detecció de víctimes de violència masclista als serveis d’urgències 
i atenció primària i es creen Unitats de Suport. És especialment important la consideració com 
a víctimes, de les filles i fills de les dones maltractades, i la protecció expressa a orfes i 
òrfenes. 

A les Illes Balears hem de destacar també el Pacte contra les violències masclistes 
que es va posar en marxa ara farà un any. Un gran pacte institucional, polític i social que té 
diferents objectius per prevenir i combatre les violències masclistes, i que ha suposat el major 
esforç pressupostari que mai ha fet un Govern: 13 milions d'euros fins a 2020 per a treballar 
polítiques transversals des de les diferents conselleries. Una de les primeres grans mesures 
per aquest 2018 és que les dones en atur víctimes de violència, tendran garantida una feina 
per 1 any per poder tirar cap endavant. 

L’Ajuntament d’Esporles s’ha adherit a aquest Pacte, i per tant, es compromet a 
implementar aquestes mesures i aspira a seguir aprofundint per dur a terme l'esperit que 
emana del Conveni d'Istanbul, que L’Estat espanyol va ratificar en 2014, en el qual es 
considera violència contra la dona la que impliqui danys o sofriments de naturalesa física, 
sexual, psicològica o econòmica, i no solament l'exercida per la parella i/o exparella, i que 
obliga a donar a totes aquestes violències el mateix tractament. 

En la resposta integral davant les violències masclistes, les administracions locals són 
una peça clau i juguen un paper fonamental. Els Ajuntaments, per la seva pròpia definició 
com a institució més propera a la ciutadania i a les necessitats socials, suposen el primer 
estament en la prevenció així com en l'atenció a través d'informació, assessorament, 
protecció i acompanyament a les dones víctimes i a les seves filles i fills. És imprescindible 
dotar de nou als Ajuntaments de les seves competències en  
 
 



matèria d'igualtat. És necessari i imprescindible comptar amb les estructures municipals i la 
seva implicació en la lluita contra la violència masclista, i per a això és fonamental dotar-los 
de recursos adequats. 

Hem de ser molt conscients que la violència masclista  enfonsa les seves arrels en la 
històrica desigualtat que han patit, i encara segueixen patint les dones, com a conseqüència 
del patriarcat existent en les nostres societats, per això és fonamental abordar la seva 
eradicació des de les polítiques d'igualtat, des del feminisme; per afavorir una cultura de la 
igualtat enfront d'una cultura de la submissió. 

Només es podrà acabar amb la violència cap a les dones si es reconeix que aquesta 
xacra és estructural, que són moltes i variades les violències masclistes, i que la solució 
passa per la implicació de tota la societat. Per aquesta senda hem de caminar. 

 
Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
9.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.-  
 
Per part de la Sra. Batlesa es presenta proposta d’urgència respecte a la Moció de Mes per 
Mallorca amb motiu el dia 1 de desembre, Dia mundial del VIH-SIDA. La urgència és 
aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
9.1.- MOCIÓ MÉS PER MALLORCA AMB MOTIU EL DIA 1 DE DESEMBRE, DIA MUNDIAL 
DEL VIH-SIDA.- La Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 
 

M O C I O 
 
Moció de MÉS per Mallorca amb motiu el dia 1 de desembre, dia mundial del VIH-SIDA 
 
Fa més de 30 anys que lluitem contra la sida. Aquestes tres dècades, no s'han minvat el 
nombre de contagis, tot el contrari. Des de la seva aparició, el VIH s'ha convertit en la 
pandèmia més important del segle XX, amb milions de morts a tot el món, afectant 
especialment a les poblacions amb pràctiques de risc. 
 
Ara per ara, tenim dos reptes; evitar els nous contagis i evitar la discriminació cap als 
seropositius. Qui porta el virus no és culpable de res.  Aquestes persones són les víctimes 
d'una societat intransigent. És molt important repetir aquesta idea; la discriminació o 
l'anomenat "sida social" mata molt més que el virus. 
 
Segons les dades recollides per la Conselleria de Salut de les Illes Balears, l'any 2015 teníem 
a la nostra comunitat 1988 persones portadores del virus. La mitjana de transmissions anuals 
a les Illes és de més de 150 persones. 
 
Per tot això, com a MÉS per Mallorca creiem que és molt important donar informació i 
incrementar les mesures de sensibilització i de prevenció del VIH per part de les 
administracions públiques. 
 
I per tot això, proposem: 
 



1- Posar en marxa accions al nostre municipi per commemorar l'1 de desembre i penjar 
el llaç vermell que simbolitza la lluita vers el VIH-SIDA a la façana de l’ajuntament, per 
donar visibilitat i conscienciar a la població. 

2-  Fer les accions que es considerin més oportunes (xerrades, campanyes informatives, 
etc...) per acabar amb el denominat "sida social", que és l'estigma que pateixen les 
persones seropositives només pel fet de ser-ho i dur a la pràctica  accions i 
campanyes municipals dirigides cap a les persones amb pràctiques de risc, informant 
de les possibilitats existents per tal d'evitar les transmissions . 

 
Sotmesa a votació la Moció, fou aprovada per unanimitat dels assistents amb l’aceptació de 
l’esmena del grup municipal PSIB-PSOE per unir els punts 2 i 3. 
 
 
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. 3824 
al  4450 i registre de sortida  del núm. 1029 al  1171. 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. 436/2017 al   509/2017.  
 
 
11.-  PRECS I PREGUNTES.- 
 
Per part del regidor del grup municipal PP, Sr. Miquel Bernat, es varen fer els següents precs 
i preguntes: 
 
1.- Em tornen a arribar comentaris de problemes al camp de futbol. Quins problemes són? 
Contestà el Sr. Albert Salido dient que s’han d’independitzar les 3 comptadors que hi ha a les 
instal·lacions esportives previ realització d’una OCA del sector. A dia d’avui és recomanable 
no posar els 3 comptadors a la vegada però això no ocasiona que el bar no pugui cuinar. 
 
Per part del regidor del grup municipal PP, Sr. Severiano Quevedo, es varen fer els següents 
precs i preguntes: 
 
 
2.- Al Vial 12 de Ses Rotgetes hi ha cables per tot. Que es sol·lucioni. Contestà la Sra. 
Batlessa dient que a la revisió de NNSS que vàrem fer ja vàrem intentar soterrar el cablejat 
però per llei no ens vàrem deixar. Com és un problema de tots els pobles es farà força a 
través de la Mancomunitat. 
 
 
Un cop examinats els punts assenyalats a l’ordre del dia, essent les vint hores i vint 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, 23 de novembre de 2017  
 



 El Secretari,       Vist i plau 
           La Batlessa  
 

 


	UMembres assistents:

