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

EL DIA 27 DE JULIOL 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  
 Dolors Nadal Llinàs  
 Julio Dalmau de Mata  
 Vicenç Vidal Matas  
 
 
 
 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores i 
trenta minuts de dia 27 de juliol 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 25 de maig de 2017 i extraordinària de 
dia 4 de juliol de 2017.  
 
 No es presenta cap observació, i sotmès a votació son aprovades per unanimitat. 
 
 
 
4.- EXPEDIENT 438/2017. APROVACIÓ PROVISSIONAL NNSS.- La Batlessa dóna lectura a 
la següent:  

P R O P O S T A 

 Vist l'expedient de la seva raó, i resultant que el Ple Municipal, en sessió celebrada amb data 
28 d’abril de 2011 va aprovar inicialment l’adaptació de les NNSS d’Esporles al PTM 
juntament amb l’informe de Sostenibilitat Ambiental, segons documentació redactada per Sr. 
Jaume Luis Salas com a arquitecte i Sr. Jose Francisco Feliu de la Peña Pons, geògraf. 

Vist que el ple de l’Ajuntament en sessió celebrada dia 28 de juliol de 2016 va revocar l’acord 
d’aprovació provisional de data 21 de març de 2013 on s’aprovava l’acord d’aprovació 
provisional de les NNSS. 



Correspon l'aprovació provisional de les NN.SS a aquest Ajuntament, i la seva aprovació 
definitiva al Consell Insular de Mallorca. De conformitat amb el planejament proposat, la 
conveniència del qual i oportunitat es justifiquen en els documents urbanístics que obren en 
l'expedient, vista la regulació a la qual s'ha fet referència, i en l'exercici de les competències 
que té atribuïdes en virtut de l'article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears, i articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa l’adopció del present ACORD: 

PRIMER.- Aprovar provisionalment les NN.SS. del terme municipal d’Esporles. 

SEGON.- Remetre l'expedient al CIM, per a la seva aprovació definitiva, de conformitat amb 
el previst en l'article 53 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl de les Illes 
Balears. 

TERCER.- Facultar a Batlia perquè en nom i representació de la Corporació adopti les 
mesures que estimi convenients per a l'execució i bona fi de l'acordat. 

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 

 
 
 
5.- EXPEDIENT 414/2017. MODIFICACIO PLANTILLA PERSONAL PATRONAT 
D’ESCOLES MUNICIPALS.- La Batlessa dóna lectura a la següent:  
 

PROPOSTA 

MODIFICACIÓ PLANTILLA PERSONAL PATRONAT D’ESCOLES MUNICIPALS  

Aprovada per Ple de la Corporació, en sessió celebrada dia 26 de gener de 2017, el 
Pressupost i la Plantilla de personal per a l’any 2.017 del Patronat d’escoles municipals 
d’Esporles, i vista la necessitat de crear una nova plaça de personal laboral,  netejadora,  a 
mitja jornada per a l’escoleta municipal, es proposa: 

1r.- Modificar la plantilla en el següent sentit: 

  PLACES VACANTS ACTUAL INTERINS 
Netejadora (1/2  jornada) 1 1 - - 

  

Restant la plantilla definitiva  

  PLACES VACANTS ACTUAL INTERINS 
Coordinador musical (A1) 1 1 - - 



Coordinador musical (A2) 1 - 1 - 
Mestre Coordinadora (A2) 1 - 1 1 
Professors música (A2) 4 - 4 - 
Professors música (A2) temps 
parcial 

13 1 12 12 

Educadora 7   7 5 
Educadora auxiliar 4 - 4 4 
Netejadora-aux. Cuina 1 - 1 1 
Netejadora (1/2  jornada) 1 1 - - 

  

2n.- Exposar-ho al públic pel termini de 15 dies, d’acord amb l’article 169.3 del RDL 2/2004 de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, perquè 
els interessats el puguin examinar i presentar reclamacions durant aquest termini. 

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
6.- EXPEDIENT 443/2017. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT HORES 
EXTRAORDINÀRIES POLICIA LOCAL.-  La Batlessa dóna lectura a la següent:  
 

PROPOSTA BATLIA 

Per tal de comptabilitzar despeses corresponents a exercicis anteriors i no havent-hi 
consignació suficient per fer front a la despesa, d’acord amb l’article 60.2 del R.D. 500/1990, 
de 28 de desembre, i atenent al punt 15 de la Llei orgànica 9/2013 de 20 de desembre de 
control del deute comercial amb el sector públic s’instrueix el present expedient i es proposa a 
l’Ajuntament Ple: 

Primer.-Aprovar el següent expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits Partida de 
despeses: 130-15300 Complement dedicació especial 11.615,82 € 

Segon Aprovar el corresponent suplement de crèdit per les partides esmentades al 
reconeixement extrajudicial i amb el finançament següent:  

87000 Romanent de Tresoreria per a despeses generals 11.615,82 €  

Esporles, document signat electrònicament 

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

 
7.- EXPEDIENT 470/2017. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA I TRACTE 
D’ANIMALS DE COMPANYIA, DOMÈSTICS I FERALS EN L’ENTORN HUMÀ.- La Batlessa 
dóna lectura a la següent:  
 



PROPOSTA DE BATLIA 
 

L’equip de govern vol aprovar l’ ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE TINENÇA I 
TRACTE D’ANIMALS DE COMPANYIA, DOMÈSTICS I FERALS EN L’ENTORN HUMÀ  
 
Vistos l’informe jurídic emès pel Secretari – Interventor.  
 
D’acord amb això, PROPOSO al Ple de l’Ajuntament l’adopció del present ACORD:  
 
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional l’ ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE 
TINENÇA I TRACTE D’ANIMALS DE COMPANYIA, DOMÈSTICS I FERALS EN L’ENTORN 
HUMÀ  
 
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.  
 
 
 
8.- EXPEDIENT  471/2017. FESTES LOCALS 2018.- La Batlessa dóna lectura a la següent:  
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 

Vist el calendari laboral de 2018 publicat al BOIB de dia 08 de juliol de 2017 i vist que s’han 
de determinar dues festes locals en l’àmbit municipal PROPOSO a l’Ajuntament Ple l’adopció 
del següent ACORD:  
 
Primer.- Aprovar les següents festes locals de l’any 2018:  

- Sant Pere: 29 de juny de 2018  
- Segona festa de Nadal: 26 de desembre de 2018   

Segon.- Comunicar dit acord al Govern Balear.  
 

No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 
 

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



 
9.- MOCIO QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DE L’AJUNTAMENT D’ESPORLES 
SOBRE LA DOTACIÓ DE DESFIBRIL·LADORS PER OBTENIR EL CERTIFICAT DE 
MUNICIPI CARDIOPROTEGIT.- El Sr. Miquel Bernat, dóna lectura a la següent: 
 

MOCIÓ  
 

El Grup Municipal Popular, conforme en l'establert al Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, proposa per el seu debat, i en el seu 
cas, l'aprovació en el Ple Ordinari, la següent moció: 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

QUÈ SÓN ELS ESPAIS CARDIOPROTEGITS? 
Un espai cardioprotegit és aquell lloc què disposa dels elements necessaris per 
assistir a una persona en els primers minuts d'una aturada cardíaca. 
“Una aturada cardíaca pot ocórrer a qualsevol persona, en qualsevol moment i en qualsevol 
lloc”. 
A Espanya s'estima que cada any es produeixen més de 30.000 aturades cardíaques, lo que 
equival a una mitja d'una aturada cardíaca cada 20 minuts, ocasionant 4 vegades més morts 
que els accidents de tràfic. 
Més del 85% de les morts súbites són d'origen cardíac, el 90% d'elles es produeixen en 
entorns extrahospitalaris i tan sols un 5% sobreviuen sense seqüeles. 
La única manera d’aconseguir una major supervivència és un tractament adequat i precoç de 
les víctimes a través d'una correcta Resucitació Cardiopulmonar (RCP), i conseqüentment la 
necessitat d'un accés rapit i fàcil als Desfibril·ladors Externs Semiautomàtics (DESA). Aquest 
accés públic a la desfibril·lació realitzada per personal no sanitari capaç de procurar a la 
víctima assistència abans de què passin els primers minuts després de l'aturada cardíaca, és 
fonamental per augmentar les probabilitats d'èxit de la reanimació. 
Un Espai Cardioprotegit és aquell què compta amb desfibril·ladors externs semiautomàtics 
de fàcil accés pels primers intervinents, per aconseguir  la desfibril·lació abans de transcórrer 
el temps màxim recomanable des de que succeeix l'aturada cardíaca. 
El lloc on hem d'instal·lar i formar a primers intervinents es caracteritza perquè existeix un risc 
evident de què es presenten aturades cardíaques, bé perquè es concentren un nombre molt 
elevat de persones o bé perquè s'hi trobin persones d'elevat risc, como per exemple a llocs 
d'activitats esportives o per a pacients cardíacs 
 “Un espai cardioprotegit pot ser pràcticament qualsevol espai imaginable…” 

• Allotjaments turístics 
• Instal·lacions esportives públiques/privades. Poliesportius 
• Ajuntaments 
• Residències Geriàtriques i centres de dia 
• Centres educatius, etc... 

 
Actualment, només existeix normativa, de caràcter autonòmic a Andalusia i Catalunya, que 
obligui a la instal·lació de desfibril·ladors en espais públics.  
Encara què no existeixi la obligatorietat, és molt recomenable instal.lar aquests espais 
ja què poden “Salvar Vides” 



Els responsables de la gestió de la instal·lació seran els responsables de la seva instal·lació, 
senyalització i manteniment (segons instruccions del fabricant). 
Encara què es tracta d'un aparell fàcil de manejar, són les comunitats autònomes les què 
regulen aquesta formació. La durada dels cursos varia de 8 a 12 hores. El personal habilitat 
per a l'ús del desfibril·lador ha d'estar format en un curs impartit per una entitat homologada 
per la comunitat autònoma o ser Llicenciat en Medicina i Cirurgia o Grau en Medicina, o de 
Diplomat Universitari d'Infermeria o Grau d'Infermeria 
 
CERTIFICAT “ESPAI CARDIOPROTEGIT” 
 El certificat consta de 3 signatures que autoritzen cada un dels 5 apartats de la certificació 
Espai Cardioprotegit. El certificat tendrà una validesa d'entre 1 i 2 anys depenent de la 
comunitat i serà renovat una vegada s'hagi analitzat que l'aparell està en perfectes condicions 
de manteniment i els reciclatges de formació s'han realitzat. 
La certificació d'Espai Cardioprotegit es basa en el control de 5 apartats diferenciats: 

• DESFIBRIL·LADOR I DISTRIBUÏDOR. Normatives, assegurances i compliment de 
regulacions de venda de material. 

• INSTAL·LACIÓ. Distribució, ubicació i senyalètica. 
• FORMACIÓ MÍNIMA. Accés públic a la desfibril·lació, 90 minuts, i reglamentària 

segons normatives de les diferents CCAA. 
• MANTENIMENT. Control de caducitats informatitzada, tant de bateries com de parxes. 
• RENOVACIÓ. Bianual, reciclatge de formació obligatòria, renovació de parxes i 

bateries 
 
 

Vehicle Cardioprotegit 
Per a poder obtenir aquest distintiu els vehicles han de complir uns requisits mínims amb la 
finalitat d'assegurar que el desfibril·lador estarà en perfecte condicions per a la seva 
utilització. 
Els vehicles hauran de disposar de: 
 

• Desfibril·lador complet homologat amb una IP superior a 53 contra cops i humitats. 
• Manteniment integral del desfibril·lador. 
• El Vehicle haurà de disposar del distintiu com a mínim en els dos laterals o part 

trasera. 
• El Vehicle haurà de disposar de passatgers ò conductors habilitats per a l'ús del 

desfibril·lador. 
• El Desfibril·lador del Vehicle haurà de ser revisat de forma anual per una entitat 

certificadora. 
• El Desfibril·lador podrà anar ubicat a diferents llocs del vehicle d'acord amb l'auditor de 

l'empresa certificadora. 
 
 
Per tant, essent conscients de la cada vegada mes gran afluència turística què té el nostre 
municipi i sobre tot pensant en la nostra gent creiem en la necessitat de tenir a l'abast 
aquests aparells així com personal qualificat per el seu ús en cas d'emergència.  
És per tot això què proposam l'adopció del següent: 
 



 
ACORD 

 
 
1, Encarregar un estudi previ a una de les entitats homologades per la CAIB, per tal de 
revisar els ja existents i per revisar si seria necessària la instal·lació d'altres a qualque altre 
lloc  
 
2, Signar la gestió amb l'entitat perquè s'encarregui de la revisió, manteniment i control així 
com de la formació de persones perquè puguin fer-ne ús en cas d'emergència. Així com 
també de tota la senyalètica necessària 
 
3, Declaració de Esporles municipi cardioprotegit 
 
4, Intentar aconseguir qualque tipus de subvenció per part del Govern o Consell per 
minimitzar aquesta despesa (enfocat sobre tot a primers auxilis a turistes) 
 
Per part de la Sra. Batlessa es va manifestar que estaven d’acord amb la moció, que 
estudiaran on es poden ubicar i que intentaran incluir-la dins la subvenció “ Ciudades 
Saludables”. 
 

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
8.- PROPOSTES D’URGÈNCIA 
 
No es presenten propostes d’urgència. 
 
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. 2309 a 
3126           i registre de sortida  del núm. 533     a 790 . 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. 159/2017 al   266    /2017. 
 
 
11.-  PRECS I PREGUNTES 
 
Per part del Sr. Miquel Bernat ( PP ) es varen fer els següents precs i preguntes: 
 

- Quantes infraccions i sancions s’han posat en compliment de l’ordenança d’animals? 
La Sra. Batlessa contestà que se’ls hi donaria la informació. 

- Quin criteri s’ha seguit per no deixar fer piscines en un solar urbà? L’infrascrit contestà 
que la piscina que es volia construir en sòl urbà no disposava de cap dels usos que 
les NNSS donen al solar. Per això, i per ordenament del territori, se li va recomanar al 



propietari que agregues les parcel·les per poder construir la piscina ja que tindria un 
ús residencial. 

- Que s’enviïn als grups de l’oposició les actes de les JGL i es publiquin a la pàgina 
web. 

- Quin solar s’habilitarà com a zona de serveis  per que les empreses de construcció 
puguin deixar el seu material? La Sra. Batlessa contestà que es farà una consulta amb 
les constructores grans i petites per consensuar un solar. 

- Dia 21 d’agost finalitza la moratòria per poder edificar als solars que no tenen 
clavegueram. Quines zones estan afectades? La Sra. Batlessa contestà que 
efectivament dia 21 d’agost finalitza la moratòria que a Esporles únicament afecta a 
Ses Rotgetes. Que l’Ajuntament ha sol·licitat, per cooperació tècnica, el projecte de 
clavegueram al CIM i que estan a l’espera de rebrer-lo. 

 
 
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 , 27 de juliol de 2017  
 
 La Batlessa,      El Secretari, 
 
 

 
 

 


	UMembres assistents:

