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

EL DIA 28 DE DESEMBRE 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  
 Dolors Nadal LLinas 
 
  
Membres que excusen la seva assistència 
 Vicenç Vidal Matas  
 
 
 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores i 
trenta minuts de dia 28 de desembre 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 23 de novembre de 2017. 
 
 No es presenta cap observació, i sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat. 
 
 
2.- EXPEDIENT 917/2017 ADHESIÓ ESTRATÈGICA LOCAL PER L’IGUALTAT.- La 
Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent:  
 

 
PROPOSTA DE BATLIA 

 
L’Ajuntament d’Esporles es vol adherir a l’Estratègia local per la igualtat de la Direcció Insular 
d’Igualtat del Departament de Participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca. 
 
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del present ACORD: 
 
Primer.- Adhesió a  l’Estratègia local per la igualtat de la Direcció Insular d’Igualtat del 
Departament de Participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca. 



 
Segon.- Notificar dit acord al CIM. 
 

No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 
 
Per part de la regidora del grup municipal PP , Sra. Dolrs Nadal, es va comentar que ells 
estaven a favor de l’Estratègia i que era important que es formalitzes per escrit. 

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

 
 
3.- EXPEDIENT 901/2017.- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES 
PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
D’ENERGIA ELÈCTRICA D'ORIGEN RENOVABLE, DE L’AJUNTAMENT D'ESPORLES, 
PER PROCEDIMENT PÚBLIC I OBERT DE SELECCIÓ DE L’ADJUDICATARI.- La Batlessa, 
Sra. Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent:  
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 
Atesa la tramitació de l’expedient instruït per a la licitació del contracte administratiu de 
subministrament d’energia elèctrica d’origen renovable per procediment públic i obert.  
 
Vist l’informe emès pel Secretari-Interventor.  
Vist el contingut dels Plecs de Prescripcions Tècniques i de Clàusules Administratives 
Particulars que han de regir la contractació.  
 
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament ple 
l’adopció ACORD:  
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient per a la licitació del contracte administratiu de subministrament 
d’energia elèctrica d’origen renovable per procediment públic i obert.  
 
SEGON.- Aprovar els Plecs de Prescripcions Tècniques i Clàusules Administratives 
Particulars que han de regir l’esmentada licitació.  
 
TERCER.- Convocar la licitació del contracte administratiu de subministrament d’energia 
elèctrica d’origen renovable per procediment públic i obert, mitjançant la publicació d’anuncis 
als mitjans pertinents. 
 

No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 
 
 Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
4.- EXPEDIENT 900/17.- CONVENI ATIB FEMS.- La Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dóna 
lectura a la següent: 
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 



Vist el conveni de col·laboració en matèria de gestió tributària de la taxa per la prestació dels 
serveis de recollida de fems i residus sòlids. 
 
Vista la memòria i l’informe del secretari interventor de data 13 de novembre de 2017.  
 
Vist que a la sessió plenària de data 23 de novembre de 2017 es va retirar de l’ordre del dia 
la proposta per dubtes sobre diversos punts del Conveni. 
 
Aquesta Batllia, proposa a l’Ajuntament Ple , l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració en matèria de gestió tributària de la taxa per la 
prestació dels serveis de recollida de fems i residus sòlids.  
 
Segon.- Comunicar dit acord a l’ATIB.  
 

No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà. 
 
Per part del regidor del grup municipal PP, Sr. Miquel Bernat, es va comentar que ells no 
estaven d’acord en que es retiressin els avisos de les cartes de pagament i que es tindria que 
haver especificat millor el tant per cent que l’ATIB guanya per les altes de fems 

 
 

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

- Set (7) vots a favor de MÉS i PSOE 
- Tres  (3) abstencions de PP  

 
 

5.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.-  No es presenten propostes d’urgència. 
 
 
6.- 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. 4450 
al  4827 i registre de sortida  del núm. 1171 al 1285. Així com es donen a conèixer les 
disposicions oficials més rellevants hagudes des de l’últim ple. 
 
 
7.-DECRETS DE BATLIA.- El Secretari, dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de 
l’últim Ple del núm. 510/2017 al   606/2017.  
 
 
8.-  PRECS I PREGUNTES.-No es realitzen  precs i preguntes. 
 
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 desembre de 2017  



 
 El Secretari,       Vist i plau 
           La Batlessa  


	UMembres assistents:

