
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
EL DIA 30 DE GENER DE 2020 
 
 
   
Membres assistents: 
 
Maria Ramon Salas  
Marta Neus Lopez Cortes  
Joan Ferra Terrassa  
Maria Antònia Castell Polo 
Miguel Fernàndez de Heredia Cañellas  
Ana Maria Bosch Estades  
Juan José Garrofe Marimón  
Antonio Bordoy Fernández  
Maria Sureda Matamalas  
Bárbara Calvo Alomar  
José Pol Font  
Antoni Asensio Campoy  
 
 
Membres que excusen la seva assistència 
Maria Romero Matas  
  
 
 
 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores i 
trenta minuts de dia trenta de gener de 2020, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, 
en primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la presidència del Sra. batllessa, Maria 
Ramon Salas, i amb l’assistència dels senyors regidors 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 secretària la Sra. Francisca Maimó Molina 
 

 
 
1.- ACTA ANTERIOR.- La Sra. presidenta pregunta si qualque membre de la Corporació ha de 
fer qualque observació a l’acta de la sessió ordinària de dia 28 de novembre de 2019. 
 
 No es presenta cap observació, i sotmesa a votació es aprovada per unanimitat. 
 
 
 
2.- EXPEDIENT 1163/19.- APROVACIÓ CONVENI  PER DUR A TERME ACCIONS 
INCLOSES AL PAESC.-  La batlessa dóna lectura a la següent:  
 

PROPOSTA DE BATLIA  
Vist que en data 11 de desembre de 2019 el Consell Executiu del Consell de Mallorca va 
acordar aprovar i concedir a l’Ajuntament d’Esporles  subvencions per a les accions  incloses 
a Pla d’Acció per l’energia sostenible i el Clima (PAESC) O AL Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible (PAES) següents: 



 
1. Per accions genèriques: 4.656,85€ per a la campanya de sensibilització de millora de 

la recollida selectiva 
2. Per accions d’inversió: 11.750,00€  

1. per a substitució de l’enllumenat de l’Ajuntament per LED i instal·lació de detectors 
de presència 

2. per substitució de l’enllumenat del Centre  Cotoner per Led 
  
L’apartat 7.1 de l’Acord del Consell executiu estableix un termini de dos mesos per remetre al 
Consell de Mallorca un certificat del secretari municipal d’aprovació per part de l’Ajuntament 
del Conveni a subscriure amb el Consell de Mallorca segons el model normalitzat que figura 
com a Annex 0 a la convocatòria. 
  
Per tot això, 

PROPÒS  
  
PRIMER. Aprovar el següent Conveni a subscriure amb el Consell de Mallorca 
 
 
 



 



 
 



 
 
 
 Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
3.-  EXPEDIENT 44/2020.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL 
PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PISCINA MUNICIPAL, GIMNÀS, 
PISTES POLIESPORTIVES DESCOBERTES, CAMP DE FUTBOL, PISTA DE TENNIS I 
EFUGI HORT DE SON TRIES. La batlessa dóna lectura a la següent: 
 

PROPOSTA DE BATLIA 



  
Atesa la proposta de batlia que recull els nous preus proposat per l’ús d’instal·lacions 
esportives. 
Vist l’informe de secretaria de data 17 de gener de 2020. 
Vist l’informe tècnic-econòmic de data 17 de gener de 2020 
Vist l’informe desfavorable d’intervenció de data 17 de gener de 2020 
  
Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l'adopció del següent 
  

ACORD  
  
PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora del preu públic  per  a la 
prestació dels serveis de piscina municipal, gimnàs, pistes poliesportives cobertes, pistes 
poliesportives descobertes, camp de futbol, pista de tenis i Refugi Hort de Son Trias.  
  
SEGON. Fixar les següents tarifes  
Gimnàs 
Se suprimeix tot el que fa referència al gimnàs (abonaments, descomptes, etc) 
 
Piscina 
Entrades de 4 a 14 anys a 1,25 euros/dia 
Entrades majors de 14 anys a 1,5 euro/dia 
Entrades no residents de 4 a 14 anys 2,50 euros /dia 
Entrades no residents majors de 14 anys 5 euros /dia 
 
Pistes Poliesportives cobertes 
Sense llum: 0 euros/hora 
Amb llum: 12euros/hora 
 
Pistes Poliesportives descobertes 
Sense llum: 0 euros/hora 
Amb llum: 3 euros/hora 
 
Pistes de Tennis 
Sense llum: 0 euros/hora 
Amb llum: 3 euros/hora 
 
Camp de Futbol 
Futbol 11 
Sense llum: 25 euros/hora 
Amb llum: 40 euros/hora 
 
Futbol-7 
Sense llum: 20 euros/hora 
Amb llum: 30 euros/hora 
 



TERCER. Publicar el present Acord en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí 
Oficial de la Província a l'efecte del seu general coneixement. 
  
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament 
[http://esporles.eadministracio.cat]. 
 
 Sotmesa a votació la proposta fou aprovada  per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
4.- EXPEDIENT 42/2020.- ADESIÓ DEL MUNICIPI D’ESPORLES A LA MALLORCA FILM 
COMISSION.- La batlessa dóna lectura a la següent: 
 

PROPOSTA DE BATLIA 
  
La Mallorca Film Comission forma part de la Fundació Mallorca Turisme, i és l'entitat del 
Consell Insular de Mallorca dedicada a la promoció dels rodatges cinematogràfics a l'illa.  

Assumeix les tasques de promoció de les localitzacions de l'illa per a la captació de rodatges, 
i col·labora des de l'administració insular, en coordinació amb els ajuntaments i amb altres 
administracions d'àmbit estatal i autonòmic, amb el teixit empresarial, professional i artístic de 
Mallorca, per a impulsar la consolidació d'una economia dels rodatges, així com la promoció i 
desenvolupament de la indústria audiovisual de la comunitat.  

Entre els Serveis que ofereixen, hi ha: 

-          Informació i Assessorament- La MFC ofereix assessorament i informació als productors 
interessats a rodar a l'illa, a través de les seves línies d'assistència telefònica i telemàtica, i de 
la informació inclosa en el seu web. També atén les consultes d'Ajuntaments i altres 
departaments de l'administració, o d'empreses privades, sobre les característiques i requisits 
dels rodatges, i promocionant les localitzacions dels municipis.  

  

-          Promoció - La presència de MFC en els principals mercats cinematogràfics nacionals i 
internacionals permet una atenció directa a les demandes dels productors, alhora que una 
promoció de les localitzacions de Mallorca en aquests països.  

  

-          Coordinació- A través de la Comissió Insular de Rodatges i Activitats Audiovisuals, que es 
convoca de manera ordinària dues vegades a l'any, i de manera extraordinària, quan una 
gran producció audiovisual el requereix, es coordinen les actuacions i els permisos de les 
diferents administracions respecte als rodatges.  

És necessari posar en marxa una xarxa de municipis col·laboradors, que puguin ajudar a les 
empreses interessades a poder gestionar d’una manera àgil i ràpida els permisos municipals i 
per altre banda ajudar a la MFC quan sorgeixen oportunitats de gravacions al seu municipi. 

 



Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament del municipi d’Esporles l’adopció dels següents 
acords: 

1.- Aprovar l’adhesió del municipi d’Esporles com a col·laborador de la Mallorca Film 
Comission. 

2.- Donar-ne trasllat a la Fundació Mallorca Turisme. 

 
 Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
5.- EXPEDIENT 41/2020.- AUTORITZACIÓ A LA DGT A CERDIR DADES A L’ATIB PER A LA 
GESTIÓ DE L’IVTM.- La batlessa dóna lectura a la següent: 
 

 
PROPOSTA DE BATLIA 

 En virtut de les funcions de gestió recaptatòria de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 
(IVTM) del municipi d’Esporles duta a terme per l’Agència Tributària de les Illes Balears 
(ATIB) i per tal que l’ATIB pugui accedir als fitxer de dades MOVE-PADRÓ 
  
AQUESTA BATLIA PROPOSA AL PLE:  
  
Aprovar autoritzar a la Direcció General de Trànsit – Prefectura Provincial de Trànsit en Illes 
Balears a què les dades necessàries per a la gestió de l’impost de vehicles de tracció 
mecànica que hauria de rebre l’Ajuntament d’Esporles per exercir la competència de gestió 
de l’impost de vehicles de tracció mecànica, atès que té una encomana de gestió a favor de 
l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) es facin arribar les esmentades dades, en lloc 
d’aquest Ajuntament, directament a l’ATIB. 
  
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents 
 
 

PROPOSTES D’URGÈNCIA.-  

 
6.- EXPEDIENT CRÈDIT EXTRAORDINARI (EXP-71/2020) 
 

Per part de la Sra. batlessa es presenta proposta d’urgència respecte a l’expedient de crèdit 
extraordinari (exp.71/2020). La urgència és aprovada per unanimitat dels assistents. 

La batlessa dóna lectura a la següent: 
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 
 



TRANSFERENCIA DE CREDITS  
 
  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. 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: 
   

323-13000 Personal laboral A2 218.325,35 € 
323-13001 Personal laboral C1 1,00 € 
323-13002 Personal laboral neteja 1,00 € 
323-16000 Seguretat social 54.298,49 € 
323-21500 Mobiliari 401,39 € 
323-22000 Material oficina 401,39 € 
323-22199 Material fungible 401,39 € 
323-22699 Despeses diverses 401,39 € 
323-22799 Menjador 401,44 € 
320-13000 Personal laboral A2 191.519,43 € 
320-16000 Seguretat social 49.425,68 € 
320-21500 Instruments 401,39 € 
320-22000 Material oficina 401,39 € 
320-22699 Despeses diverses 401,39 € 
          Total................................. 516.782,12 € 
   

  FINANÇAMENT: 
  Partides amb baixa de crèdit: 
 

323-41000 Patronat d’Escoles Municipals  
         Total............................... 516.782,12 € 
   

   
  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. 
 

 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents 
 
7.- EXP.115/2020: INFORME DISCREPÀNCIES 1/2020 
 
Per part de la Sra. batlessa es presenta proposta d’urgència respecte a l’aprovació de 
l’informe de discrepàncies, expedient 1/2020. La urgència és aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
La batlessa dóna lectura a la següent: 
 
 
 



PROPOSTA DE BATLIA 
 
Vist l’informe 1-2020 de la secretària interventora de data 30 de gener de 2020 de objecció a 
les despeses següents per falta de crèdit quan es varen autoritzar : 

 

CONCEPTE PARTIDA IMPORT 
Reparació Eines 161/21300 19,02 

Arreglo Tendalls taronges 4311/22609 133,54 

Recanvis Pista skate 340/22199 2382,85 

Equip de So Llum Sant Pere 338/22609 8470,00 

Servei centre de dia desem. 231/22706 16126,59 

Festival jazz Mllca 2019 334/22699 3025,00 

Neteja Pou 2371,60 1610/21001 2371,60 

Gestio Resta de voluminosos 1623/22700 4340,50 

Gestió d’ovitrampes i tractament larves 313/22799 1836,78 

Tractament residus 1623/22700 4017,45 

Lloguer Carpa, Tarima, transport i muntage 338/22609 2439,36 

Servei de recollida i transport de residus grals 1621/22700 12954,54 

Gasoleo calefació 320/22103 3707,91 

Servei de recollida i transport de residus grals 1621/22700 12954,54 

TOTAL 74779,68 

 

Atenint a l’òrgan competent  per resoldre la discrepancia de intervenció, pel present 
PROPOSO a l’Ajuntament Ple l’adopció del present ACORD: 

Primer.- No suspendre l’execució, reconèixer l’obligació i ordenar la tramitació de l’expedient 
de reconeixament extrajudicial de crèdits al pressupost 2020. 

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents 
 
 
8.-EXPEDIENT RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 

Per part de la Sra. batlessa es presenta proposta d’urgència respecte a l’aprovació de 
l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient 114/2020. La urgència és 
aprovada per unanimitat dels assistents. 
 

La batlessa dóna lectura a la següent: 
 

PROPOSTA DE BATLIA  



  
Considerant l'informe d'Intervenció en el qual s'establia que era possible dit reconeixement. 
  
Considerant l'informe proposta de Secretaria emès per procedir al reconeixement extrajudicial 
dels crèdits  pertanyent a un altre exercici pressupostari durant l'actual. 
  
Considerant la proposta realitzada per l'Alcaldia en aquest sentit, i vista la competència 
atorgada al Ple per l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, es proposa al Ple 
l'adopció del següent 
  

ACORD 

  
PRIMER. PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits següents  

 

CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

Reparació Eines 161/21300 19,02 

Arreglo Tendalls taronges 4311/22609 133,54 

Recanvis Pista skate 340/22199 2382,85 

Equip de So Llum Sant Pere 338/22609 8470,00 

Servei centre de dia desem. 231/22706 16126,59 

Festival jazz Mllca 2019 334/22699 3025,00 

Neteja Pou  1610/21001 2371,60 

Gestio Resta de voluminosos 1623/22700 4340,50 

Gestió d’ovitrampes i tractament larves 338/22799 1836,78 

Tractament residus 1623/22700 4017,45 

Lloguer Carpa, Tarima, transport i muntage 332/22609 2439,36 



Servei de recollida i transport de residus grals 1621/22700 12954,54 

Gasoleo calefació 320/22103 3707,91 

Servei de recollida i transport de residus grals 1621/22700 12954,54 

TOTAL 74779,68 

 

  
SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2020, els corresponents crèdits amb 
càrrec a la partida corresponent. 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents 
    
 
9.- CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l’apartat de correspondència, es 
dóna compte de la correspondència haguda des de l’últim ple, . 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. 668/19 al 741/19 i de l’1/2020 al 51/2020. 
 

 
 PRECS I PREGUNTES.-  
 
La batlessa dona la paraula al Sr. Bordoy. 
 
El Sr, Bordoy comenta que té dos temes a comentar: 
 
1.- Agraïr l’instal·lació del desfibril·lador al poliesportiu i sol·licita es revisi la seva col·locació. 
 
2.-El Sr. Bordoy comenta un fet del que s’està xerrant al poble aquests darrers dies.  
En concret son un missatges de whatssap els quals denuncien el mal ús de les instal·lacions de 
l’escola quan no hi ha classe. De fet uns nins varen trobar una bossa de marihuana que varen 
entregar al director de l’escola. 
Des de el punt de vista del Sr. Bordoy la resposta de l’Ajuntament va ser desafortunada. 
 
El Sr. Bordoy comenta que els nins son un sector a protegir i demana que es maximitzin les 
mesures per tal que no torni a passar un fet com aquest. 
 

El Sr. Joan Ferrà li explica que l’Ajuntament està assabentat des de el primer moment. 

Respecte al problema manifestat li comenta que a petició del centre ja es va posar unes 
càmeres però no són 100% eficients perquè les imatges tenen una duració limitada amb el 
problema afegit de que els recursos humans disponibles son insuficient. Encara que 



volguéssim la policia no pot estar tota la nit vigilant l’escola però si tan aviat com l’escola 
s’assabenta del fet ho denuncies a la policia podrien revisar immediatament les càmeres. 

Després de parlar amb el director de l’escola sobre l’incident li varen comentar que havien 
d’entregar el material trobat i posar denuncia a la policia. 

El material que es va trobar no era realment una bossa de marihuana sinó que era un útil per 
fer porros. 

La Sra. Batlessa comenta que el més important en aquest casos es que tan aviat com passi 
un incident s’avisi a l’Ajuntament per poder revisar les càmeres. 

A més, va afegir que quan va escriure el whatssap va assumir la responsabilitat del fet de la 
mateixa manera que ho fa ara. No obstant, en representació de l’Ajuntament demana 
col·laboració a tots els ents implicats, a les famílies i als ciutadans en general per tal que si 
algú veu alguna cosa ho denunciï a la policia. 

La Sra. López comenta que hi ha dos debats paral·lels oberts: 

1.-La problemàtica d’un ús no adequat de les instal·lacions públiques. 

2.-La necessitat de col·laborar tots els integrants de la comunitat educativa, ja sigui escola, 
ajuntament, escola de música, entitats que puguin fer ús de les instal·lacions, pares i 
ciutadans en general. 

La Sra. Castell diu que l’Ajuntament, a més, està fent altres actuacions des de l’àrea de 
joventut per tal de donar altres opcions d’oci als joves. 

El Sr. Bordoy per tancar el debat comenta que comparteix totalment les aportacions 
realitzades per l’equip de Govern però demana que a més de la col·laboració de tots els 
implicats i hagi una major dedicació per part de l’Ajuntament. 

 Un cop examinats els punts assenyalats a l’ordre del dia, essent les vint-i-una hores  la 
Sra. batlessa aixecà la sessió, i per fer-hi constar el que s’hi ha tractat, jo la secretària 
accidental en donc fe, i amb el seu Vist-i-plau estenc la present Acta al lloc i la data 
assenyalats a l’encapçalament. 
 
  
La secretària,         Vist i plau 
          La batlessa  
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