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 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores i 
trenta minuts de dia 2 de maig de 2019, 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 Secretaria la Sra. Francisca Maimó Molina. 
 
 
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 28 de març de 2019 i extraordinària de 
dia 3 d’abril de 2019. 
 
 No es presenta cap observació, i sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat. 
 
 
2.- EXPEDIENT420/2019 APROVACIÓ REGLAMENT REGULADOR CARRERA 
PROFESSIONAL.- La Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 

 
PROPOSTA DE BATLIA  

Resultant que aquesta Batlia va ordenar la incoació de l’oportú expedient per a la implantació 
de la carrera professional horitzontal a aquest Ajuntament, a la vista de les sol·licituds dels 
funcionaris. 
Considerant que els articles 16 i ss del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic –TREBEP-, 
defineix la carrera professional com el conjunt ordenat d’oportunitats d’ascens i expectatives 
de progrés professional conforme els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. 
Considerant que l’article 16.3 remet per a la regulació de la carrera professional a les Lleis de 
Funció Pública que es dictin en desenvolupament del propi Estatut, que podran consistir, 
entre altres, en l’aplicació professional aïllada o simultània d’alguna o algunes de les 
següents modalitats: carrera horitzontal, carrera vertical, promoció interna vertical i promoció 
interna horitzontal. 



Considerant que, en ús d'aquesta autorització, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
estableix la carrera professional horitzontal en els arts. 62 i 62.bis de la Llei 3/2007, de 27 de 
març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, havent de ser 
objecte de desenvolupament reglamentari. 
Considerant que fins que no tingui lloc la primera avaluació de l'acompliment, les quantitats 
percebudes en virtut de la carrera professional horitzontal ho seran en concepte de 
pagaments a compte d'aquest concepte. 
Considerant que per la Intervenció municipal ha informat en data 11/04/2019 de la necessitat 
de tramitar modificació de crèdit al pressupost 2019 prorrogat del 2018 o dotar 
pressupostàriament la despesa previsible pel 2019 al pressupost 2019 pendent d’aprovació. 
Considerant que la proposta ha estat objecte de negociació prèvia en la Mesa de Negociació, 
per aplicació d’allò disposat als articles 37.1 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic -TREBEP-, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i 
article 62.bis de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma 
de les Illes Balears, havent-se assolit acord amb les organitzacions sindicals. 
Considerant que tant l’aprovació del Reglament com la regulació de la carrera professional 
exigeixen acord plenari, en virtut d’allò previst a l’article 22.2.d) i i) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-, sense que tal atribució pugui ser 
objecte de delegació. 
De conformitat amb els informes de la Secretaria-Intervenció Municipal, aquesta Batlia 
PROPOSA AL PLE  
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament regulador de la carrera professional horitzontal 
dels  treballadors d’aquest Ajuntament d’acord amb els següent text: 
Acord de la carrera professional horitzontal dels empleats públics de l’Ajuntament 
d’Esporles. 
 
1. OBJECTE 
Establir les bases per implantar la carrera professional horitzontal per a tot el personal 
funcionari tant de carrera com interí, personal laboral fix, indefinit no fix i temporal, sempre 
que reuneixin els requisits adients recollits en aquest document proposta. 
 
La carrera professional horitzontal ve establerta com un dret dels empleats públics a l´art. 16 
del RDLEG 5/2015, de 30 d´octubre, pel qual s´aprova el text refós  de la Llei de l´Estatut 
Bàsic dels Empleats Públics.  
 
La Llei 6/2018, de 22 de juny, modifica la Disposició addicional 12a de la Llei de funció 
pública, i fixa la carrera professional a l’àmbit de l’Administració Local, i estableix que tots els 
acords relatius a carrera professional a l’administració local “es consideraran vàlids i 
desplegaran els seus efectes a partir de la primera avaluació que tengui lloc de conformitat 
amb els mecanismes d’avaluació de l’acompliment que aquests estableixin”. 
 
La carrera horitzontal consisteix en la progressió individualitzada de graus, categories, 
esglaons o altres conceptes anàlegs sense necessitat de canviar de lloc de feina i de 
conformitat amb l´establert a la lletra b) de l´article 17 i 20.3 del mateix Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic i els articles 62.2, 62 bis,  105.2 i 106.3 i disposició addicional 12ª de la Llei 
3/2007, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  
 
La carrera horitzontal ha de contribuir, així mateix, a l´actualització i perfeccionament de la 
qualificació d´aquest personal i a la millora de la prestació del servei al ciutadà a l´Ajuntament 
d’Esporles. 



 
2.-CARACTERÍSTIQUES  

a)  És voluntària: correspon al personal inclòs dins l’àmbit d´aplicació decidir si s´hi 
incorpora i el ritme de progressió als diferents nivells que la configuren, amb el 
compliment dels requisits establerts. 

b) És personalitzada: els reconeixement del nivell té caràcter personal i individual i s’ha 
d’efectuar en consideració dels mèrits presentats per la persona interessada de 
conformitat amb els principis d´igualtat, mèrit, capacitat i publicitat 

c)  És progressiva: com a regla general, l´accés als diferents nivells reconeguts en la 
carrera professional s’ha d’efectuar successivament i de nivell en nivell, de tal manera 
que l´accés al nivell superior només s´assolirà si s´ha acreditat el reconeixement del 
nivell immediatament inferior, llevat de la fase extraordinària d´implantació. 

d) És irreversible: el nivell reconegut té caràcter irrevocable i consolidat a tots els efectes, 
llevat de l´aplicació de la sanció de demèrit que preveu l´article  96.1 e de RDLEBEP. 

e)  És incentivada: el reconeixement de cada nivell està retribuït econòmicament mitjançant 
el complement de caràcter fix i mensual corresponent. 

f)   És transparent: les eines del mesurament dels paràmetres i dels criteris que s´han 
d’avaluar es basen en criteris objectius. 

g)  És oberta: no té limitacions d’accés sempre que es compleixin els requisits bàsics 
establerts i els criteris definits per a obtenir cada nivell. 

h) És homologable: s´han de dur a terme les actuacions que permetin l’accés al sistema 
de carrera professional al personal que prové d´altres administracions, d´acord amb els 
principis i els criteris d’homologació que es determinin. 

i)    És independent del lloc o de la plaça que s´ocupi: obtenir un nivell de carrera 
professional determinat o accedir a un altre no implica canviar el lloc de treball ni 
l´activitat que el professional desenvolupa 

 
3.-    ÀMBIT D’APLICACIÓ  
3.1- Personal que ha de percebre la carrera professional.  
Els empleats públics  de l´Ajuntament d’Esporles i dels seus organismes autònoms  que tenen 
dret a percebre la carrera professional horitzontal són:  

a) Funcionaris de carrera i personal laboral fix.  
b)  Funcionaris interins i personal laboral temporal que hagin assolit un nivell dins 

l’Ajuntament d’Esporles i altres administracions públiques. L’experiència com a 
funcionari interí o personal laboral temporal assolida en una altra administració pública 
és computable a l’efecte de completar els lapses temporals que determinen els nivells 
de carrera professional. 

c) Funcionaris de la Policia Local amb situació de segona activitat, amb o sense 
destinació.  

d)  Personal laboral indefinit no fix que hagi assolit un nivell dins l’Ajuntament d’Esporles i 
altres administracions públiques. L’experiència com a funcionari interí o personal 
laboral temporal assolida en una altra administració pública és computable a l’efecte 
de completar els lapses temporals que determinen els nivells de carrera professional. 

     
3.2- Personal que no ha de percebre la carrera professional.  

a) Personal eventual.  
b) Personal d’alta direcció.  

     
4.- REQUISITS 
La primera adquisició de nivell, en el moment inicial d’aplicació de la carrera professional, 
serà d’una sola vegada, tenint en compte els anys de serveis prestats i les hores de formació 
determinades per a assolir el nivell inicial. En aquesta primera instància s’han de tenir en 
compte totes les hores realitzades durant la vida laboral fins el 31/12/2018.  



 
S’entén per “en aquesta primera instància”, i només als efectes d’assolir el nivell inicial, que 
tots els mesos treballats a l’Ajuntament d’Esporles o a altres administracions públiques,  s’han 
de computar com del grup en què es desenvolupin les funcions a la data d’aprovació d’aquest 
acord. 
 
Per a acreditar la formació i, així, adquirir el nivell corresponent d’acord amb el temps 
treballat, tota la documentació que acrediti la formació realitzada s’ha de presentar al Registre 
general de l’Ajuntament d’Esporles, fins a tres mesos a comptar des de l’aprovació d’aquest 
acord.   
 
La formació presentada fora de termini no es valorarà per a adquirir el nivell inicial 
corresponent. 
 
Els empleats públics que no puguin acreditar la formació abans de la data límit poden 
presentar-la fins dia 30 de novembre de 2019 i sol·licitar el nivell corresponent de carrera 
professional, amb efectes dins l’any 2020.  
 
Tota la formació presentada ha d’estar directament relacionada amb el lloc que ocupa del 
grup funcionarial o laboral o en l’administració pública vàlida per a qualsevol lloc de feina. 
S’ha de tenir en compte l’acció formativa transversal i la resolució de l’EBAP de les àrees de 
formació. 
 
L’Ajuntament d’Esporles ha de crear una comissió d’avaluació i ha de disposar d’un termini 
màxim de tres mesos per valorar la documentació i definir el nivell assolit per a cada 
treballador. 
 
TAULA DE LES HORES DE FORMACIÓ PER A ASSOLIR NIVELLS INICIALS 
Funcionaris 
i laborals 

Subgrup 
A1 

Subgrup 
A2 

Grup B Subgrup 
C1 

Subgrup 
C2 

Altres 
grups 

Nivell I 35 30 25 20 15 10 

Nivell II 70  60 50 40 30 20 

Nivell III 105 90 75 60 45 30 

Nivell IV 140 120 100 80 60 40 

 
L’Ajuntament d’Esporles ha de dissenyar un pla de desenvolupament de l’acompliment per a 
garantir que els serveis públics municipals lliuren els serveis a través dels treballadors 
municipals amb la màxima eficàcia i eficiència, eix vertebrador de la carrera. 
 
Aquest pla de desenvolupament de l’acompliment ha de ser negociat amb la representació 
sindical de la Mesa general d’empleats públics de l’Ajuntament d’Esporles. L’Ajuntament ha 



de facilitar els mitjans o ha de donar suport (convenis amb altres administracions) perquè es 
pugui realitzar un pla de formació extret de l’anàlisi de necessitats formatives. 
 
La comissió d’avaluació abans esmentada ha de tenir també funcions de seguiment i control 
relatives al compliment d’aquest acord. Una de les funcions de la comissió ha de ser 
l’avaluació de la formació presentada d’acord amb els requisits d’aquest acord per determinar 
si procedeix assolir el nivell individual de cada empleat públic. 
 
5.-ESTRUCTURA 
La carrera horitzontal s'estructura en quatre nivells. A cadascun d’aquests, els professionals 
han de romandre un període mínim de temps per a adquirir les competències necessàries per 
a accedir al nivell superior.  
  
El període mínim de serveis prestats per a accedir a cada nivell són el següents:  
 Nivell I:  5 anys. 
 Nivell II:  5 anys des de l’accés al nivell I.  ( 10 anys de servei) 
 Nivell III:  5 anys des de l’accés al nivell II. ( 15 anys de servei) 
 Nivell IV:  5 anys des de l’accés al nivell III. ( +20 anys de servei) 

 
Es consideren serveis prestats als efectes de requisits d’experiència prèvia  d’accés a la 
carrera professional horitzontal, els períodes de temps en situació de servei actiu exercits a 
un lloc del mateix cos o escala superior - i especialitats, si escau -  o en una categoria 
professional equivalent o superior a qualsevol administració pública.  
 
També es computen els serveis prestats en altres categories, cossos o escales i especialitats, 
si escau,  o categoria professional.  
 
S’entén com temps de treball efectiu mínim de permanència, el temps transcorregut en 
alguna de les situacions administratives següents:  

- Servei actiu. 
- Serveis especials. 
- Serveis en altres administracions públiques. 
- Excedència voluntària per raó de violència de gènere, en els termes que    
  estableix l´art. 89.5 del TREBEP. 
- Excedència per cura de familiars. 
- Excedència forçosa. 
- Excedència especial que es regula en el Decret 5/2012.  

 
6.-CALENDARI D’IMPLANTACIÓ 
La carrera professional s’ha d’implantar, i s’ha de percebre la quantia corresponent al grau o 
nivell de carrera que es reconegui inicialment, amb efectes econòmics a dia 1 de gener de 
2019 amb el següent calendari:  
 

●20% amb efectes econòmics des de dia 1 de gener de 2019. 
●45 % amb efectes econòmics des de dia 1 de gener de 2020. 
●70%, amb efectes econòmics des de dia 1 de gener de 2021. 
●90%, amb efectes econòmics des de dia 1 de gener de 2022. 
●100%, amb efectes econòmics des de dia 1 de gener de 2023. 
 

Aquest calendari d’implantació es pot modificar potestativament en el cas que així ho acordi 
la mesa de negociació o, obligatòriament, si ho permet l’aplicació de la RLT aprovada pel ple 
de l’Ajuntament d’Esporles l’any 2018. En aquest darrer supòsit, s’ha d’establir un calendari 
d’implantació adequat a la realitat pressupostària i legal.  



 
Amb efectes econòmics de dia 1 de gener de 2019 s’ha d’abonar el 20% de la carrera 
professional. 
 
El empleats públics que compleixin o tenguin els 60 anys dins l’any de l’aprovació, cobraran 
el 100% de la carrera professional des de la seva implantació. 
 
 
7.- COMPLEMENT RETRIBUTIU DE CARRERA PROFESSIONAL HORITZONTAL 
Les retribucions, en còmput anual, dels complements de carrera corresponents a cadascun 
dels nivells assenyalats són les següents:  
 

Funcionaris 
i laborals 

Subgrup 
A1 

Subgrup 
A2 

Grup B Subgrup 
C1 

Subgrup 
C2 

Altres 
grups 

Nivell I 2.750 € 2.350 € 2.200 € 1.900 € 1.700 € 1.500 € 

Nivell II 5.500 € 4.700 € 4.400 € 3.800 € 3.400 € 3.000 € 

Nivell III 8.250 € 7.050 € 6.600 € 5.700 € 5.100 € 4.500€ 

Nivell IV 11.000 € 9.400 € 8.800 € 7.600 € 6.800 € 6.000 € 

 
 
Així mateix aquests nivells i aquestes retribucions per a cada grup o subgrup s´estableixen 
igualment per al personal laboral, segons les categories equivalents previstes al seu conveni 
col·lectiu.  
 
El personal funcionari i laboral que es troba inclòs a l’àmbit subjectiu d´aplicació d´aquest 
acord ha de percebre, amb efectes retroactius a dia 1 de gener de 2019, la quantia 
corresponent en el grau o nivell de carrera professionals que tengui reconegut.  
 
Esdevé necessari adaptar la despesa generada a les regles d’equilibri pressupostari. 
S’ha d’abonar el complement de carrera professional mensualment mentre  s’estigui d’alta a 
la seguretat social a l’Ajuntament d’Esporles.    

 
8. MANTENIMENT DE NIVELL. FORMACIÓ I AVALUACIÓ DE L’ACOMPLIMENT 
 
8.1 Formació. 
 
L’Ajuntament ha d’establir un Pla de formació específic per al personal municipal acollit a la 
carrera professional, fixant un mínim de temps de formació específica que no pot ser inferior a 
les hores de la següent taula: 

 



TAULA DE LES HORES ANUALS  NECESSÀRIES PER NIVELLS 
Funcionaris 
i laborals 

Subgrup 
A1 

Subgrup 
A2 

Grup B Subgrup 
C1 

Subgrup 
C2 

Altres 
grups 

HORES 40         35 30 30 25 20 

 
L’incompliment de la formació comportarà la suspensió del complement de carrera 
professional per al personal afectat, llevat que l’incompliment sigui per causes de força major, 
les quals es descriuen al document d’avaluació de l’acompliment preceptiu.  
 
En el cas que es suspengui el complement de carrera professional s’ha d’obrir un 
procediment, amb audiència de l’interessat i dels representants del personal a la Mesa 
corresponent, el qual ha de concloure amb l’establiment de les mesures per a restablir 
l’eficiència del servei.  
 
En el supòsit que els cursos presentats excedeixin els mínims per a mantenir el nivell, aquest 
excés serà computable en l’anualitat següent, durant un temps màxim de dos anys. 
 
Per poder mantenir el nivell de la carrera professional a partir de l’1 de gener de l’any 
següent, s’ha de justificar abans de dia 30 de novembre de l’any anterior, per tal que es pugui 
avaluar i validar la formació presentada durant l’any per mantenir o assolir els nivells. 
 
 
8.2 Avaluació de les competències professionals 
 
Una vegada que es posi en marxa aquest acord de carrera professional horitzontal, cal que la 
Comissió elabori i sotmeti a aprovació un acord d’implantació d’un sistema d’avaluació de 
competències professionals del personal de l’Ajuntament d’Esporles. 
 
La implantació d'aquest sistema d'avaluació es fonamenta en l'article 20 del Reial Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic 
de l'empleat públic, el qual estableix l'obligació que les Administracions públiques estableixin 
sistemes que permetin avaluar I'acompliment dels seus empleats. Així mateix, disposa que la 
configuració d'aquesta avaluació s'ha de dur a terme mitjançant un procediment que mesuri i 
valori, per una banda, la conducta professional i, per una altra, el rendiment o la consecució 
de resultats. 
 
L'avaluació de l'acompliment per competències ha de mesurar i valorar la conducta 
professional i el rendiment dels empleats públics mitjançant criteris de transparència, 
objectivitat, imparcialitat i no discriminació i el seu resultat serà un dels paràmetres a tenir en 
compte en la progressió en la carrera horitzontal. 
 
 
 
9. PROGRESSIÓ DE NIVELL 
Perquè els treballadors acollits al sistema de carrera professional horitzontal puguin 
progressar al nivell superior han de complir les següents condicions:  
 

- Acreditar el temps de serveis prestats requerit per a cada nivell d’acord.  



- Complir amb els requisits enumerats a aquest document, i els que es desenvolupin en 
el marc de l’avaluació de les competències professionals. 

 
10.  CRITERIS DE PONDERACIÓ DELS SERVEIS PRESTATS 
Per a aquell personal que compti amb serveis prestats a distints grups professionals 
(exceptuant primera instància) s’ha d’aplicar una regla de ponderació d’aquests serveis als 
efectes de determinar la seva inclusió a un o altre nivell dins el grup professional en què 
presta servei a l’actualitat. 
 
Dies prestats per personal de cossos i escales del grup A1 o del seu equivalent del personal 
laboral. 
 

Com  a A1 Com a A2/B Com a C1 Com a C2  Com a E/AP 

1 0.8 0.7 0.6 0.5 

   
 
Dies prestats per personal de cossos i escales del grup A2/B o del seu equivalent del 
personal laboral. 
Com  a A1 Com a A2/B Com a C1 Com a C2  Com a E/AP 

1 1 0.8 0.6 0.5 

 
 
 
Dies prestats per personal de cossos i escales del grup C1 o del seu equivalent del personal 
laboral. 

Com  a A1 Com a A2/B Com a C1 Com a C2  Com a E/AP 

1 1 1 0.8 0.6 

 
Dies prestats per personal de cossos i escales del grup C2 o del seu equivalent del personal 
laboral. 

Com  a A1 Com a A2/B Com a C1 Com a C2  Com a E/AP 

1 1 1 1 0.8 

 
11. PROCEDIMENT PER A OBTENIR ELS NIVELLS DE CARRERA PROFESSIONAL 
HORITZONTAL 
11.1  
El procediment d’accés als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal 
s’inicia a instància de l’empleat públic que ha d’acreditar els requisits d’antiguitat i les hores 
de formació mínimes per a cada nivell. 
 



11.2  
Les sol·licituds s’han de presentar per escrit en el registre de l’ajuntament o pel procediment 
telemàtic que es prevegi, adjuntant els documents que justifiquin el compliment dels requisits 
per a l’accés al nivell.  
 
11.3   
D’avaluar els mèrits aportats per la persona interessada, s’encarrega la Comissió de 
Seguiment i Avaluació, per comprovar que es compleixen els mínims exigits per accedir o 
mantenir el nivell. Per a aquesta finalitat, s’ha d’incorporar un informe que ha d’emetr el 
departament de personal, en què s’ha d’acreditar la formació per a cada treballador que 
sol·liciti la carrera professional. 
 
S’han d’acreditar els serveis a l’Administració Pública amb indicació del grup/nivell a què 
pertany per a cada un del dies pels quals ha prestat servei. 
 
S’ha d’indicar si es tracta de funcionari de carrera o interí,  personal laboral fix, indefinit no fix 
o temporal (i que no està inclòs dins l’article 3.2) i funcionaris de la Policia Local amb situació 
de segona activitat, amb o sense destinació.  
 
11.4   
El procediment ha de tenir una durada màxima de sis mesos (tres mesos per a acreditar la 
formació realitzada i tres mesos per a valorar la documentació i definir el nivell assolit per a 
cada treballador) i ha de finalitzar amb la resolució motivada per l’organisme competent atès 
l’acord adoptat per la Mesa general d’empleats públics.   
 
11.5  
Els efectes econòmics s’han de retrotreure l’endemà de l’acreditació del nivell assolit per part 
de l’interessat o interessada. 
 
12   ÒRGANS DE VALORACIÓ  DE LA CARRERA PROFESSIONAL 
L’òrgan de representació del personal competent per proposar a l’òrgan municipal que 
pertoqui la modificació d’aquests acords és la Mesa general d’empleats públics, formada per 
la batlia, la regidoria d’Administració Municipal o equivalent, per un portaveu de cada grup de 
l’oposició, així com tècnics designats pels mateixos entre el personal funcionari de 
l’Ajuntament amb coneixements i experiència jurídica suficientment acreditada dins 
l’administració, dos membres del Comitè d’empresa i altre personal designat pel mateix entre 
el personal laboral de l’Ajuntament, amb experiència en tasques administratives.  
 
A l’efecte de l’adequada valoració dels requisits necessaris per a l’accés als diferents nivells 
de carrera professional, s’ha de crear un òrgan competent que serà la Comissió de seguiment 
i avaluació, la qual estarà formada de manera equitativa entre l’administració i representació 
per part dels treballadors, en què la seva equivalència ha de ser igual a la representació de la 
Mesa general d’empleats públics d’aquest Ajuntament d’Esporles. 
 
Tots els acords adoptats a la Mesa general d’empleats públics seran vinculants per la seva 
aplicació.  
  
La  comissió de seguiment i control que s’ha de reunir mensualment per validar la formació 
presentada durant l’any, per mantenir o assolir els nivells. 
 
La comissió de seguiment ha d’establir mecanismes per millorar el procés. 

 



DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
PRIMERA.  
La implantació inicial dels nivells de carrera professional dels empleats públics de 
l’Ajuntament d’Esporles dona dret a percebre els pagaments a compte en caràcter retroactiu a 
01/01/2019. 
 
SEGONA.   
Per a accedir al nivell de carrera professional a efectes de dia 01/01/2019, s’han de presentar 
els requisits (formació i antiguitat) al Registre general de l’Ajuntament d’Esporles dins els 3 
mesos posteriors a l’aprovació definitiva de la carrera professional, amb efectes econòmics a 
partir de dia 01/01/2019.  
 
CRITERIS RELATIUS A LA FORMACIÓ 
Els treballadors han de realitzar la formació fora de la seva jornada laboral, d’acord amb la 
normativa general sobre formació, a excepció dels que estiguin expressament justificats. 
 
En el cas que la formació es faci durant la jornada laboral, els treballadors compensaran, 
totalment, les hores fetes dins la jornada laboral a l’Ajuntament. 
 
Als efectes de carrera professional, la formació ha de ser presencial o en línia. De la formació, 
se n’ha de presentar un certificat d’aprofitament o d’assistència (aquest darrer serà  valorats 
amb l’aplicació del coeficient 0,50 en relació als d’aprofitament hora per hora), el qual ha de 
ser ponderat per la Comissió. 
 
La formació ha de ser impartida per centres oficials, universitats,  sindicats o patronals dins o 
fora el marc de formació contínua i cursos realitzats per administracions públiques. 
 
Han d’estar directament relacionats amb el lloc de feina o amb la carrera administrativa. Hi 
estan inclosos els cursos de reciclatge. 
 
Excepcionalment, la Comissió pot valorar els aspectes concrets de cursos presentats. 
 
S’ha de tenir en compte el criteri de transversalitat de l’acció formativa i la normativa de 
transversalitat de l’EBAP. 
 
Determinats cursos han de tenir validesa per a qualsevol lloc de feina.» 
 
 
SEGON.- Publicar l’acord que s’adopti al BOIB, per termini de 30 dies hàbils, per tal que els 
interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i/o suggeriments que considerin 
oportuns, davant l’Ajuntament Ple. Així mateix es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
i al seu lloc web. 
L’acord es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten 
reclamacions ni suggeriments, per a la qual cosa la Batlia elevarà l’acord a definitiu i ordenarà 
la seva publicació al BOIB. 
En cas que es presentin reclamacions s’elevarà a l’Ajuntament Ple proposta d’estimació o 
desestimació de les mateixes i d’aprovació definitiva de la regulació de la carrera professional 
horitzontal dels funcionaris de carrera d’aquest Ajuntament. 
 
La Batlessa dona la paraula a la Sra. Nadal la qual manifesta que atès que no es presenta a 
les futures eleccions no s’oposarà a un acord amb el personal. 
 



La Batlessa dona la paraula al Sr. Bordoy el qual expressa que si és un acord entre personal i 
polítics, ell està totalment d’acord. 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb el següent resultat: 

- Nou (9) vots a favor de MES, PSOE i Regidor no adscrit 
- Dues (2) abstencions del PP 

 
 
3.- EXPEDIENT 417/2019. APROVACIÓ, SI ESCAU , REGLAMENT RÈGIM INTERN 
CASAL DE JOVES.- La Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 
 

PROPOSTA DE BATLIA 
Considerant-se del màxim interès per a aquest Municipi l'aprovació del Reglament intern del 
casal de joves d’Esporles que reguli les condicions per a la utilització de les instal·lacions i 
recursos d’aquest espai., amb l'objecte de garantir la protecció integral tant dels usuaris com 
també de l’equip laboral i de la pròpia entitat 
  
Considerant que amb data 11 d’abril de 2019, es va emetre informe de Secretaria en relació 
amb el procediment i la Legislació aplicable per a l'aprovació del  Reglament intern del casal 
de joves d’Esporles 
  
Considerant que amb data 11 d’abril, pels Serveis Municipals de Joventut es va redactar 
l'avantprojecte del  Reglament intern del casal de joves d’Esporles 
  
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels articles 
22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de 
l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears, es proposa al mateix l'adopció del següent  
  

ACORD 
  
PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament intern del casal de joves d’Esporles, amb la 
redacció que a continuació es recull: 
  
“Art.1 
Objecte. 
 
L’objecte del present reglament és regular el funcionament del Casal Municipal de Joves 
d’Esporles. 
 
El Casal Municipal de Joves és un equipament municipal que té per objectiu oferir un espai 
on el jovent pugui desenvolupar-hi les activitats cíviques, culturals, socials, d’informació, 
assessorament i de lleure. 
 
El reglament de règim intern del Casal Municipal de Joves regula les condicions per a la 
utilització de les instal·lacions i recursos d’aquest espai. 
 
La missió d’aquest reglament és la recerca de la protecció integral tant dels usuaris com 
també de l’equip laboral i de la pròpia entitat, establint un marc de col·laboració que faci del 
Casal un espai obert, integrador i participatiu. 
 
Art.2 
Dependència. 



El Casal de Joves depèn de l’Ajuntament d’Esporles. 
 
Art.3 
Ubicació. 
El Casal de Joves està ubicat al Carreró de Sa Vileta, núm. 2, d’Esporles. 
 
Art.4 
Descripció i ubicació d’espais. 
El Casal de Joves disposa de 4 sales en les dependències de les quals s’hi ubiquen els 
següents equipaments: 
- Sala de jocs, ping pong i futbolí. 
- Sala de jocs i entreteniment, amb sofàs, consola (Wii) i projector. 
- Sala polivalent, per a la realització de tallers, xerrades, entre d’altres. 
- Oficina. 
- Banys. 
- Pati. 
 
Art.5 
Descripció dels serveis existents. 
El casal de joves inclou el servei de dinamització jove, informació juvenil i comparteix una sala 
amb el Club d’Esplai La Cadernera d’Esporles, acollit al Casal de manera indefinida. 
 
Art. 6 
Funcions del Casal de Joves. 
 
El Casal de Joves, és i ha de ser un espai de referència, trobada i oci per els i les joves. Un 
espai de relació entre el jovent i que procuri donar resposta a les seves inquietuds i 
interessos. 
 
Les funcions del Casal són: 

c) Fomentar la participació. 
d) Donar suport a les iniciatives juvenils. 
e) Dinamitzar el treball de les entitats i col·lectius de joves. 

 
 
Els objectius del Casal de Joves són: promoure la ciutadania plena del jovent a partir de la 
seva participació en projectes col·lectius que fomentin la implicació social i comunitària, i de 
l’accés a una sèrie de recursos que n’afavoreixin l’autonomia i el desenvolupament personal. 
 
A través del Servei de Dinamització Juvenil, els objectius són: 
  Impulsar la participació juvenil. 
  Potenciar les activitats i programes d’àmbit juvenil. 
  Promoure el desenvolupament dels joves i millorar la seva qualitat de vida. 
  Desenvolupar les iniciatives que puguin sorgir de les inquietuds i de les necessitats 

del jovent. 
  Dinamitzar les polítiques i iniciatives juvenils. 
  Millorar i facilitar els canals de comunicació entre les persones joves i l’administració. 
  Difondre els serveis públics entre els joves. 
  Fomentar hàbits saludables i sostenibles. 
  Promoure l’oci nocturn alternatiu. 
  Fomentar el voluntariat, la participació en el teixit associatiu, la solidaritat i la 

tolerància. 



  Dur a terme una dinamització encaminada envers a la integració social efectiva. 
  Fomentar la igualtat i la inclusió. 
  Fomentar un millor ús de les noves tecnologies. 
  Promoure el respecte cap al medi ambient. 

 
 
Art.7 
Persones usuàries. 
 
Aquestes instal·lacions estan destinades bàsicament a activitats per a joves d’edats 
compreses entre els 12 i els 30 anys, i activitats que tenguin una estreta relació amb el món 
juvenil. Poden establir-se mínims i màxims d’edat per a aquells programes o actuacions en 
què, per la seva naturalesa o objectiu, s’estimi necessari. 
 
Qualsevol persona, associació, col·lectiu o institució d’Esporles podrà fer ús de les 
instal·lacions del Casal Municipal de Joves sempre que compleixi aquesta normativa i la 
Regidoria de Joventut hi doni el vistiplau. 
 
La prioritat en l’accés i la utilització dels espais comuns i d’ús públic del Casal Municipal de 
Joves es determinarà per ordre d’entrada a les instal·lacions i fins a arribar a la capacitat 
màxima permesa. 
 
Pel que fa a l’ús de l’espai fora del seu horari d’obertura, es requereix fer-ne la reserva 
mitjançant una sol·licitud, sempre que es compleixin les condicions estipulades en el 
Reglament. La seva utilització quedarà limitada a activitats juvenils i/o d’interès social, i en 
cap cas podrà tenir finalitats comercials o lucratives. 
 
Art.8 
Drets de les persones usuàries. 
Les persones usuàries autoritzades a fer ús de la instal·lació gaudiran en tot cas dels drets 
següents: 
- Disposar de l’espai autoritzat en les condicions adequades per a desenvolupar-hi l’activitat 
que s’hi ha de portar a terme. 
- Disposar dels mitjans tècnics, materials i humans que s’hagin autoritzat, d’acord amb la 
sol·licitud prèvia. 
 
 
Art.9 
Normes generals de convivència. 
 
Les normes generals de convivència al Casal Municipal de Joves són les següents: 
 
1. Respectar la dignitat individual dels companys i companyes. 
2. Respectar i seguir les indicacions de les persones responsables del Casal Municipal de 
Joves i de totes aquelles que hi treballin (dinamitzadores, monitors, talleristes, personal de 
neteja, voluntaris i col·laboradores, etc.,) 
3. Mantenir nets i ordenats els espais i la vorera del Casal. Tenir cura de no malmetre el 
material, el mobiliari ni les instal·lacions. Quan un/a jove malmeti el mobiliari, l’equipament o 
les instal·lacions del Casal o els espais del voltant s’haurà de fer càrrec del restabliment 
econòmic o material dels desperfectes ocasionats, així com de la neteja, si fos necessari, i 
podrà ser motiu d’exclusió de les instal·lacions, d’acord amb el règim disciplinari establert al 
propi Reglament. 



4. Respectar els torn a l’hora d’utilitzar els jocs i els ordenadors. Quan hi hagi usuaris fent 
cua, és necessària la inscripció prèvia en un registre que portaran les persones responsables. 
5. Respectar els horaris establerts tant del Casal com de les activitats que es proposin. 
6. En acabar les activitats, cal deixar l’equipament en les mateixes condicions amb què s’ha 
trobat. 
7. No es permet consumir tabac, alcohol ni altres drogues dins el Casal ni a la vorera 
d’aquest. 
8. Quan el Casal organitzi activitats que hagin de fer-se fora de l’equipament del Casal 
Municipal de Joves, aquestes activitats es regiran per la normativa del lloc on es desenvolupi 
l’acte i també per les normes d’aquest reglament que li siguin d’aplicació. 
9. Queda reservat el dret d'admissió. 
 
Pel que fa a la utilització de dispositius mòbils o altres equipaments relacionats: 
1. No està permès visionar continguts violents, xenòfobs o pornogràfics. 
 
En cas de no complir amb alguna d’aquestes normes, les persones responsables podran 
prendre les sancions o accions que creguin més convenients i n’informaran les famílies 
corresponents, el/la policia tutor/a, Serveis Socials o els centres educatius. 
 
Art. 11 
Distribució de les funcions del personal. 
 
Funcions de la regidoria competent en la matèria: 
* Les pròpies de la Regidoria de Joventut: donar suport a les entitats, recercar fonts de 
finançament, promoure les relacions supramunicipals, facilitar la coordinació entre regidories. 
* Coordinar, supervisar i avaluar el funcionament general del Casal Municipal de Joves i les 
activitats organitzades des del seus àmbits. 
 
Funcions del dinamitzador/a juvenil i el/la responsable del Casal de Joves: 
* Dissenyar i executar un programa anual d’activitats. 
* Conèixer la realitat juvenil amb què treballa. 
* Promoure la difusió de les activitats que es desenvolupen al Casal. 
* Implicar els diferents col·lectius i/o entitats del municipi en la dinàmica general del Casal de 
Joves. 
* Fer inventari del material necessari per a la realització de les activitats i controlar que no en 
falti. 
* Garantir l’optimització dels recursos i serveis del Casal. 
* Mantenir relacions de col·laboració i coordinació amb altres serveis de l’Ajuntament. 
* Mantenir el contacte amb la regidoria competent de l’Ajuntament. 
* Qualsevol altra d’acord amb les necessitats del servei. 
 
Funcions relacionades amb el funcionament del Casal per part del personal (dinamitzador/a 
juvenil, personal de neteja, informador/a juvenil, monitor/a de temps lliure, etc.): 
1. Tasques de vigilància del Casal: 
- Controlar l’entrada i sortida dels joves i atendre a les trucades telefòniques. 
- Obrir el Casal en el moment de l’obertura i tancar-lo a l’hora convinguda, un cop no hi quedi 
ningú. 
- Abans de tancar el Casal s’ha d’assegurar que totes les dependències queden correctament 
tancades, així com les portes interior, finestres, etc. 
 
2. Atenció a l’ordre interior del Casal: 
- Vigilància de l’ordre interior procurant que no hi hagi aldarulls ni desperfectes. 
 



3. Manteniment del Casal: 
- S’informarà de les deficiències que s’observin a la regidoria. 
- Contactarà amb els serveis tècnics adients quan calgui fer reparacions o tasques de 
manteniment concretes, notificant-ho prèviament. 
 
4. Altres tasques: 
- Totes les tasques, les realitzarà d’acord amb les directius que estableixi la regidoria 
competent en la matèria, la qual podrà encomanar al personal les gestions de relació que es 
considerin oportunes.  
 
 
Art. 12. 
Horari de funcionament del Casal. 
El Casal de joves romandrà obert, amb caràcter general, els dimecres de 9 a 14h i de 
dimecres a dissabte de 16 a 20h. 
 
L’horari previst anteriorment podrà modificar-se per decisió de la regidoria i per necessitats 
sobrevingudes en la prestació del servei. Així mateix, el Casal podrà tancar de manera 
excepcional algun dia per necessitats d'interès públic o per decisió de la regidoria. 
 
Qualsevol canvi d’horari o tancament de les instal·lacions es farà públic amb antelació 
suficient i s’anunciarà a les cartelleres del Casal. 
 
Art. 13 
Causes de tancament temporal del Casal. 
 
El Casal tancarà totalment o parcialment les instal·lacions quan es doni alguna de les 
circumstàncies següents: 
1. Per motius d’organització interna. 
2. Davant d’una situació de perill o en previsió d’aquest. 
3. Per fer obres /o millores. 
4. Per vacances o dies festius. 
 
Art. 14 
Òrgans de participació. 
Existeix, per tal de garantir la participació en la gestió del Casal, una assemblea o consell de 
joves obert a tot el jovent del municipi que ho vulgui en edats compreses preferentment entre 
els 14 i els 30 anys. Aquest consell de joves té les funcions de participar, proposar i 
col·laborar en l’organització de la programació de les activitats del Casal i les relatives a la 
programació de joventut del municipi. També és un òrgan de participació per opinar i fer 
propostes sobre tot allò que afecta el jovent d’Esporles. 
 
 
Art. 15 
Col·laboració amb altres entitats del municipi 
 
D’acord amb l’article 5, el Casal acull de manera indefinida el Club d’Esplai de la Cadernera i, 
per tant, les activitats que es duguin a terme en el seu àmbit queden igualment subjectes al 
present Reglament. En cap cas, aquestes activitats poden dificultar el desenvolupament de 
les pròpies del Casal.  
 
Així mateix, i d’acord amb els objectius i funcions del Casal, es podran establir instruments de 
col·laboració amb altres ens del teixit associatiu d’Esporles, facilitant espais i recursos a 



aquelles entitats que duguin a terme activitats d’interès públic sense ànim de lucre, més enllà 
de les cessions temporals d’espais per a activitats concretes. 
 
Depenent del tipus d’acte o activitat que s’hi desenvolupi, l’entitat o el grup que demani un 
espai a l’equipament haurà de disposar de l’assegurança corresponent. 
 
L’Ajuntament es reserva del dret de demanar informació complementària per tal d’aprofundir 
en el coneixement de l’activitat de l’entitat o grup sol·licitant. 
 
 
 
Règim sancionador. 
 
Art. 16 
Principis generals. 
 
Les sancions no tenen caràcter punitiu, sinó que s’establiran amb un objectiu integrador i 
positiu. 
 
L’aplicació de sancions haurà de ser proporcional a la conducta de la persona jove infractora i 
contribuirà, en la mesura que això sigui possible, al manteniment i la millora del procés 
educatiu. 
 
Quan s’apliqui una sanció s’hauran de tenir en compte les circumstàncies atenuants o 
agreujants dels joves. 
 
No es descarta la possibilitat de demanar informació i/o assessorament a altres professionals. 
 
 
Art.17 
Infraccions. 
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 
 
Són infraccions o faltes lleus les següents: 
 
1. L’alteració del funcionament normal de les activitats del Casal de Joves. 
2. Els actes d’incorrecció o desconsideració cap als dinamitzadors/es i/o els companys i 
companyes. 
3. Deteriorament lleu de les dependències del Casal, del material d’aquest o dels objectes o 
les pertinences d’altres joves. 
4. L’incompliment de pactes reparadors. 
 
El personal del Casal de Joves podrà fer fins a 3 avisos verbals al/s jove/s abans de 
considerar que s’ha comès una falta lleu. 
 
Són infraccions o faltes greus les següents: 
1. La reiteració de 3 faltes lleus. 
2. Actes greus d’indisciplina, injúries o ofenses contra el personal del Casal i/o les persones 
usuàries. 
3. La suplantació de la personalitat en activitats el Casal i la falsificació o sostracció de 
documents i/o material del Casal. 
4. El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del Casal, del material 
d’aquest o dels objectes i les pertinences del personal del Casal. 



5. Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del 
Casal. 
6. La incitació sistemàtica a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal de les 
companyes i els companys. 
7. Consumir o promoure el consum de drogues, de tabac o begudes alcohòliques dins el 
Casal. 
8. Qualsevol altra de les normes contingudes en el present reglament no prevista com a falta 
lleu. 
 
Són infraccions o faltes molt greus les següents: 
1. Els danys amb dol que s’originin a les instal·lacions del Casal. 
2. Reincidir en l'incompliment de les obligacions com a persona usuària i no respectar 
reiteradament i amb abús notori les advertències o amonestacions que efectuïn els 
responsables de l’espai. 
3. Consumir drogues i alcohol o promoure’n el consum al Casal. 
5. L’agressió física i/o psíquica o verbal contra qualsevol persona. 
6. La incitació sistemàtica a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal de les 
companyes i companys o de qualsevol altra persona. 
7. La reiteració de 3 faltes greus. 
 
En el supòsit que alguna infracció pugui ser constitutiva de delicte, se’n donarà compte a 
l’autoritat competent. 
 
Si el personal de Casal de Joves detectés casos d’assetjament a joves, ja sigui al Casal 
mateix o al es xarxes socials, se’n donarà compte a les famílies i a tots els agents involucrats 
en la lluita contra l’assetjament (bullyins, ciberbullying, etc.) 
 
Art.18 
Sancions. 
 
Els responsables del Casal de Joves podrà fer fins a 3 avisos verbals al/s jove/s abans de 
considerar que s’ha comés una falta lleu. 
 
Per la comissió d’una falta tipificada com a lleu, els responsables s'entrevistaran amb l’autor/s 
de l’esmentada falta i s’arribarà a la confecció dels “pactes reparadors” amb compromís 
verbal i/o escrit del jove a reparar els danys que se l’imputin (ja siguin materials, morals, etc.) 
 
Si es reitera la comissió del faltes lleus i/o l'incompliment els pactes reparadors, els tècnic de 
joventut seguirà el procediment següent: 
 

- En el cas de ser menor d’edat: 
o Es procedirà a la notificació escrita a la família i/o tutors legals de l’autor/s a més 

d’entrevistar-se amb el jove/s i redissenyar amb ells/es la reparació dels danys. 
o La reiteració de 3 avisos i/o l’incompliment dels pactes reparadors confeccionats 

per l’educador/a, el tècnic de joventut i els familiars oi/o tutors legals amb el jove, 
donarà lloc a la imposició d’una sanció de la suspensió del dret a assistència al 
Casal per un període d’entre 15 dies i 3 mesos amb el compromís escrit de 
reparació de danys signat pel responsable de joventut, les famílies i/o tutors legals 
i el jove/s autor/s dels fets imputats. 

o Per la comissió d’una falta tipificada com a greu, donarà lloc a la imposició d’una 
sanció de suspensió del dret a assistència al Casal per un període d’entre 3 i 6 
mesos amb el compromís escrit de reparació de danys signat pel responsable de 
joventut, la família i/o els tutors legals i el jove/s autor/s dels fets imputats. 



o La reiteració de faltes greus, donarà lloc a la imposició d’una sanció de la 
suspensió del dret a assistència al Casal per un període d’entre 6 mesos a 1 any 
amb el compromís escrit de reparació de danys signat pel responsable de joventut, 
la família i/o els tutors legals i el jove/s autor/s dels fets imputats. 

o Per la comissió d’una falta tipificada com a molt greu, donarà lloc a la imposició 
d’una sanció de suspensió del dret a assistència al Casal per un període d’entre 6 
mesos i 1 any amb el compromís escrit de reparació de danys signat pel 
responsable de joventut, la família i/o els tutors legals i el jove/s autor/s dels fets 
imputats. 

o La reiteració de faltes molt greus, donarà lloc a la imposició d’una sanció de la 
suspensió del dret a assistència al Casal per un període d’1 any o més amb el 
compromís escrit de reparació de danys signat pel responsable de joventut, la 
família i/o els tutors legals i el jove/s autor/s dels fets imputats. 

o En el cas que no s’arribi a cap acord pel que fa als pactes reparadors, es podrà 
aplicar el dret d’admissió, pel termini que aplicant criteris de proporcionalitat es 
decidís per al regidoria de joventut. 

 
 

- En el cas de majors d’edat: 
o Es procedirà a entrevistar-se amb el jove/es i dissenyar amb ell/s la reparació dels 

danys. 
o L’incompliment dels pactes reparadors i/o la comissió d’una falta tipificada com a 

greu, donarà lloc a la imposició d’una sanció de la suspensió del dret a assistència 
al Casal de Joves per un període d’entre 6 mesos i 1 any amb el compromís escrit 
de reparació de danys signat pel responsable de joventut i el jove/es autor/s dels 
fets imputats. 

o Per la comissió d’una falta tipificada com a molt greu, donarà lloc a la imposició 
d’una sanció de suspensió del dret a assistència al Casal per un període d’entre 6 
mesos i 1 any amb el compromís escrit de reparació de danys signat pel 
responsable de joventut  i el jove/es autor/s dels fets imputats. 

o  La reiteració de faltes molt greus, donarà lloc a la imposició d’una sanció de la 
suspensió del dret a assistència al Casal per un període d’1 any o més amb el 
compromís escrit de reparació de danys signat pel responsable de joventut i el 
jove/es autor/s dels fets imputats. 

o En el cas que no s’arribi a cap acord pel que fa als pactes reparadors, es podrà 
aplicar el dret d’admissió, pel termini que aplicant criteris de proporcionalitat es 
decidís per al regidoria de joventut. 

 
Es treballarà en equip per tal d’ajudar a reconduir la situació dels  i de les joves que hagin 
comès faltes. 
 
Art.19 
Procediment sancionador. 

• La imposició de la sanció s’efectuarà amb audiència prèvia del o de la jove i/o dels 
seus representants legals, els quals en el termini de 10 dies hàbils podran presentar 
les al·legacions que considerin oportunes. 

• A la vista d’aquestes actuacions la persona instructora de l’expedient efectuarà la 
proposta de resolució corresponent, que haurà de contenir la descripció dels fets, la 
identificació de les persones responsables, les infraccions que aquests fets puguin 
constituir, amb indicació de la normativa infringida i les sancions aplicables. 

• La resolució de l’expedient i la imposició de les sancions correspon a la Batlia o a la 
persona en qui delegui. La sanció es notificarà a la persona interessada i a les 
persones tutores o responsables legals del o de la jove en cas de ser menor d’edat. 



• Contra la sanció imposada es podrà interposar un recurs de reposició davant la Batlia 
en el termini d’un mes comptador a partir de la notificació de la sanció. 

 
Art.20 
Pactes reparadors. 
Els pactes reparadors són els acords presos conjuntament entre el o la jove que ha comès 
una falta i la persona responsable del Casal per reparar els danys causats al casal o a altres 
persones. 
 
Han de comportar, entre altres accions, la demanda de disculpes, la restitució material dels 
danys ocasionats, la realització d’una activitat en benefici del Casal, etc., amb el compromís 
explícit de no reincidir. 
 
 
Art.21 
Seguretat i emergència.  
 
En cas d’accident greu d’una persona usuària caldrà: 
1. Telefonar al 112 per a un servei d’ambulància. 
2. Telefonar a la família o tutor legal de l’usuari/a.  
3. Telefonar a la Policia Local, si s’escau. 
4. Avisar a la regidoria de Joventut. 
 
Art. 22  
Interpretació  
En cas de dubte en la interpretació del present Reglament, l'Ajuntament d’Esporles es reserva 
el dret de fer prevaler la seva interpretació.  
 
Art. 23  
Dret supletori En tot el que no estigui previst en aquest Reglament, serà d’aplicació 
supletòria la normativa estatal, autonòmica i local aplicable al servei corresponent.  
 
Disposició Final  
Entrada en vigor 
Aquest Reglament entrarà en vigor a partir del dia següent al de la publicació del seu text 
íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.” 
  
SEGON. Sotmetre el projecte de Reglament intern del casal de joves d’Esporles a un 
període d'informació pública, per termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el 
Butlletí Oficial dels Illes Balears i en el tauler d'anuncis de la Corporació, a fi que el veïnatge i 
les persones legítimament interessades puguin examinar l'expedient i formular reclamacions, 
objeccions o observacions.  
  
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament 
[http://esporles.eadministracio.cat]. 
  
TERCER. Concedir audiència prèvia les associacions veïnals i de defensa de les persones 
consumidores i usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el 
registre municipal d'associacions veïnals i les finalitats de les quals guardin relació directa 
amb l'objecte de la disposició. 
  
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de documents 
relacionats amb aquest assumpte. 



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

- Nou (9) vots a favor de MES, PSOE i Regidor no adscrit 
- Dues (2) abstencions del PP 

 
 
4.- EXPEDIENT 414. APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI COL.LABORACIÓ BANDA LIRA 
ESPORLERINA.- La Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 

 
PROPOSTA DE BATLIA 

 
 Vist que va ser negociat i subscrit el text inicial del Conveni de de col·laboració entre 
l’Ajuntament d’Esporles i la Banda Lira Esporlerina. 
  
Vist que no comporta aspectes econòmics la subscripció del Conveni i per tant no posa en 
risc la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda municipal. 
  
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, 
  

 PROPÒS 
  
PRIMER. Aprovar inicialment el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esporles i la 
Banda Lira Esporlerina amb el text següent: 
 
“Esporles,                de 2019 
 
Reunits, d’una part, la Sra. Maria Ramon Salas, batlessa de l’Ajuntament d’Esporles, i, de 
l’altra, la Sr. Joan Puigserver Ferra, amb NIF 43179109J, president de la Banda Lira 
Esporlerina, amb CIF G07475809. 
 
DIUEN 
 
Que són objectius de l’Ajuntament d’Esporles i de la Banda Lira Esporlerina, entre d’altres, els 
del foment i la promoció de les activitats musicals que es desenvolupin al nostre municipi i, 
amb la finalitat d’afavorir i incentivar la voluntat de perfeccionament i d’autoformació dels seus 
membres, d’estimular-ne la capacitat de desenvolupar accions i iniciatives musicals, en 
general, i de promocionar la música de banda, especialment, la que constitueix en nostre 
patrimoni musical.  
 
CONVENEN 
 
1. L’Ajuntament d’Esporles i la Banda Lira Esporlerina, es comprometen a dur a terme una 
sèrie de concerts anuals dins la programació cultural del municipi. Les despeses aniran a 
càrrec del primer amb la partida econòmica corresponent. 
 
2. La Banda Lira Esporlerina es compromet a no sol·licitar subvenció per despesa corrent al 
Patronat Municipal de Cultura, Esports i Temps Lliure d’Esporles. No obstant això, es podran 
sol·licitar per activitats extraordinàries que s’organitzin durant l’any.  
 
3. La Banda Lira Esporlerina i l’Escola Municipal de Música i Dansa convenen a cedir-se el 
seus instruments musicals per necessitats de l’entitat corresponent i quan no sigui utilitzat per 
l’altra.  
 



4. L’Ajuntament d’Esporles serà responsable que les cessions d’instruments es facin amb les 
següents condicions: 
 
a) La persona que rebi l’instrument serà el responsable en tot moment i haurà de fer un 
dipòsit de 90 euros a mode de fiança, que li seran retornats quan aquest deixi d’emprar 
l’instrument. Així mateix haurà de pagar una quota anual de 30 euros en concepte de 
manteniment de l’instrument. En cas de retornar-lo després de 6 mesos d’haver signat o 
renovat el termini de cessió, també haurà d’abonar la quota. La Banda serà l’encarregada de 
cobrar les quotes i de fer les reparacions i revisions periòdiques dels instruments.  
 
b) L’Ajuntament d’Esporles revisarà que la devolució de l’instrument es faci en bones 
condicions i, en el cas que no sigui així haurà de fer les oportunes gestions perquè es reposin 
els desperfectes ocasionats.  
 
5. La Banda Lira Esporlerina i l’Escola Municipal de Música i Dansa mantendran una relació 
de col·laboració permanent. Tant els músics de la banda com els professors de l’escola 
hauran de participar quan així ho sol·liciti una de les dues entitats.  
 
6. La Banda Lira Esporlerina i l’Escola Municipal de Música i Dansa organitzaran el Festival 
de Música a la Fresca, sempre que així ho demandi l’ajuntament i la despesa serà a càrrec 
d’aquest, amb la partida econòmica corresponent. 
 
7. La Banda Lira Esporlerina i l’Escola Municipal de Música i Dansa compartiran 
infraestructures i material (informàtic, ofimàtica, fungible, etc...). 
 
8. La Banda Lira Esporlerina i l’Escola Municipal de Música i Dansa tendran un espai adient 
compartit per poder dur a terme les seves activitats. Seran prioritat per a l’ajuntament les 
reformes o despeses en material necessàries per al manteniment d’un espai i unes 
infraestructures adequades pel bon funcionament de les dues entitats (cadires, material 
fungible, material ofimàtic, etc.). 
 
9. La Banda Lira Esporlerina podrà sol·licitar els vehicles de la brigada municipal per al 
transport d’instruments i infraestructures als seus concerts quan així sigui necessari i sempre i 
quan ho sol·liciti com a mínim amb un marge de 4 dies naturals abans de l’actuació. Aquests 
només podran ser conduïts per persones autoritzades. 
 
10. L’Ajuntament es compromet a ajudar a aconseguir i/o a procurar un espai o un teatre, a 
dins o a fora del municipi, almenys una vegada a l’any, on la Banda Lira Esporlerina tengui la 
possibilitat de dur a terme una actuació en les millors condicions possibles. 
 
11. El present conveni tendra una validesa d’un any sempre que les parts no el denunciïn. 
 
I en prova de conformitat, les dues parts el firmen per duplicat i a un sol efecte en el lloc i en 
la data indicats al començament.  
 
 
 
 
La Batlessa de l’Ajuntament d’Esporles     El President de la Banda 
Lira” 
 



SEGON. Sotmetre a informació pública l'aprovació inicial del Conveni mitjançant anunci 
publicat en el Butlletí Oficial de Província, i en el tauló d'edictes del Ajuntament d' Esporles, a 
l'efecte de que es produeixin les al·legacions que s'estimin pertinents. 
  
Així mateix estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'est Ajuntament 
d'Esporles [http://esporles.eadministracio.cat]. 
  
TERCER. Certificar les al·legacions presentades per Secretaria perquè posteriorment siguin 
informades pels Serveis Tècnics Municipals. 
  
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
5.- EXPEDIENT 77/2019.  APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI SUBVENCIÓ 2019 PER A 
CONTROL DE FELINS ASSILVESTRATS A ZONES URBANES.- La Batlessa, Sra. Maria 
Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 

 
PROPOSTA DE BATLIA 

Considerant que en data 27 de març de 2019 es va aprovar convocatòria de subvencions per 
dur a terme actuacions activitats de control de felins assilvestrats a zones urbanes de l’illa de 
Mallorca. 
Considerant que, en el marc d’aquesta convocatòria de subvencions, a l’Ajuntament 
d’Esporles se li va concedir una subvenció per import de 3.573,50€ per dur a terme 
actuacions sobre les colònies felines del municipi. 
  
Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l'adopció del següent 
  

ACORD  
  
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament 
d’Esporles per dur a terme actuacions relatives a la subvenció 2019 per a control de felins 
assilvestrats a zones urbanes de Mallorca amb el text següent: 
 
Palma, ___ de _______ de  2019 
  
REUNITS 
  
D’una banda, el Sr. Joan Font Massot, conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca. 
I d’altra part la Sra. Maria Ramon Salas, batlessa presidenta de l’Ajuntament d’Esporles. 
Ambdós intervenen en nom i representació dels càrrecs públics que ostenten i 
  
MANIFESTEN 
  
I.- Que en data 27 de març de 2019 es va aprovar la convocatòria de subvencions per dur a 
terme actuacions activitats de control de felins assilvestrats a zones urbanes de l’illa Mallorca. 
  
II.- Que en el marc d'aquesta convocatòria de subvencions, a l'Ajuntament d’Esporles se li va 
concedir una subvenció per import de 3.573,50 euros per dur a terme les següents 
actuacions: 
·         Campanya de sensibilització mitjançant la instal·lació de panells informatius sobre la 
gestió, control, utilitat de les colònies felines. 



·         Esterilització i control sanitari de felins. 
  
III.- Que l’Ajuntament d’Esporles, mitjançant acord/resolució de dia .... de ................... de 2019 
va aprovar el text d’aquest conveni. 
  
IV.- Que la disposició addicional segona de l’Ordenança general de subvencions del Consell 
de Mallorca aprovada per acord del Ple de dia 
23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017) diu: 
"En els convenis de col·laboració que regulin els ajuts que el Consell Insular de Mallorca i els 
organismes autònoms i consorcis que en depenen atorguin a altres administracions 
públiques, la subvenció es pot justificar a través d'un certificat emès pel titular de l'òrgan que 
l'ha percebuda, pel qual s'acrediti la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat de la 
subvenció, i també a través de l'informe emès per la Intervenció, o òrgan de control financer 
equivalent, de l'entitat beneficiària pel qual acredita la veracitat i la regularitat de la 
documentació justificativa de la subvenció." 
  
V.- Que en el marc del que preveu aquesta disposició addicional segona, l'objecte d'aquest 
conveni és regular les obligacions, el desenvolupament de les actuacions i la justificació de 
les despeses derivades de la subvenció abans esmentada. 
Per tot el que s’ha exposat, ambdues parts subscriuen el present conveni d’acord amb les 
següents 
  
CLÀUSULES 
  
Primera.- Aquest conveni té per objecte regular les obligacions, el desenvolupament de les 
actuacions i la justificació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel Consell 
de Mallorca a l'Ajuntament d’Esporles per actuacions de control de felins assilvestrats a zones 
urbanes de l’illa de Mallorca a zones urbanes i de promoció d’aquest control. 
  
Segona.- L’Ajuntament d’Esporles ha rebut la subvenció per import de 3.573,50 euros per a 
dur a terme les següents actuacions: 
·         Campanya de sensibilització mitjançant la instal·lació de panells informatius sobre la 
gestió, control, utilitat de les colònies felines. 
·         Esterilització i control sanitari de felins. 
  
Tercera.- L'Ajuntament d’Esporles, com a beneficiari de la subvenció, es compromet a 
complir amb totes i cadascuna de les obligacions previstes a la convocatòria de subvencions, 
tant les de tipus administratiu com les de tipus tècnic, i molt especialment a dur a terme les 
actuacions subvencionades fins dia 15 de setembre de 2019 i a presentar la justificació de les 
despeses al Consell de Mallorca abans del dia 30 de setembre de 2019. 
  
Quarta.- La justificació de les actuacions subvencionades a l'Ajuntament d’Esporles, d'acord 
amb la disposició addicional segona de la vigent Ordenança general de subvencions del 
Consell de Mallorca, es farà per mitjà de la presentació al Consell de Mallorca per part de 
l'entitat beneficiària de la següent documentació: 
  
a)    Un certificat del secretari/secretària de l'entitat local amb el vistiplau del batle/batlessa 
que acrediti la realització de l'activitat subvencionada, el compliment de la finalitat de la 
subvenció i l'aportació de la documentació justificativa que estableix la convocatòria. 
b)    Un informe emès per l'interventor/interventora de l'entitat local beneficiària de la 
subvenció en virtut del qual es faci constar: 

-La veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció que obra 
en poder de l'entitat local en els termes 



establerts en la convocatòria. 
-Una relació de les factures de l'actuació subvencionada amb les dades identificatives 
de cada factura: número; data; creditor; i import. 
-Una relació certificada de les obligacions reconegudes de l'actuació subvencionada 
d'acord amb el que preveu l'article 48.1, 
segon apartat, de la vigent Ordenança general de subvencions del Consell de 
Mallorca. 

  
A més, aquest informe per a la justificació de les actuacions subvencionades farà constar: 
- Que l’Ajuntament no ha obtingut cap altra subvenció d’altres institucions públiques o 
privades per a l’activitat objecte de la subvenció (o, si és el cas, relació de les concedides, 
amb indicació dels imports i la seva procedència). 
- Que el cost justificat amb les factures no supera el valor de mercat. 
- Que els treballs realitzats i facturats objecte de la subvenció s'ajusten als preus de mercat. 
- Que les despeses corresponen sense cap dubte a l’activitat objecte de subvenció. 
- Que l'Ajuntament no recupera ni compensa o recupera i compensa l’Impost sobre el Valor 
Afegit (IVA). 
  
Cinquena.- Aquest conveni finalitzarà en acabar les actuacions subvencionades i una vegada 
justificades les actuacions en els termes 
d'aquest conveni i realitzats, si s'escau, els reintegraments de la subvenció per part de 
l'Ajuntament d’Esporles. 
  
I, en prova de conformitat, signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la 
data abans expressats. 
  
Per part del Consell de Mallorca                                        Per part de l’Ajuntament 
El conseller executiu de Desenvolupament Local              La batlessa 
Joan Font Massot                                                                Maria Ramon Salas 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb el següent resultat: 

- Nou (9) vots a favor de MES, PSOE i Regidor no adscrit 
- Dues (2) abstencions del PP 

 
6.- EXPEDIENT 387/2019.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI DE COL.LABORACIÓ 
AMB ATIB EN MATERIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IIVTNU.- La Batlessa, Sra. Maria 
Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 

 
PROPOSTA DE BATLIA  

  
Considerant que, va ser negociat i subscrit el text inicial del Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament d’Esporles i l’Agència Tributària de les Illes Balears en matèria de gestió 
tributària de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
Considerant que, es va emetre per Intervenció informe sobre els aspectes econòmics que 
comporta la subscripció del Conveni, així com sobre l'acreditació en l'expedient de què la 
constitució del citat conveni no posa en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la 
Hisenda municipal. 
  
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria, es proposa al Ple 
l'adopció del següent 
  

ACORD  
  



PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esporles i l’Agència 
Tributària de les Illes Balears en matèria de gestió tributària de l’impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
Parts  
 
Catalina Cladera i Crespí, presidenta de l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb 
competència per aquest acte en virtut de l’article 7.2 b de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears. 

 
Maria Ramon Salas, batlessa de l’Ajuntament d’Esporles, facultada per a aquest acte per 
l’acord del Ple municipal de dia __  de _____________ de 2019. 
 
Antecedents  
 
 L’Ajuntament d’Esporles ha delegat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les 

competències relacionades amb la recaptació en període voluntari i executiu de diversos 
tributs i d’altres ingressos, que es va instrumentar mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni entre ambdues Administracions de 7 de febrer de 2002. 
 

 La Comunitat Autònoma de les Illes Balears exerceix les competències delegades per 
mitjà de l’Agència Tributària de les Illes Balears (d’ara endavant, ATIB), creada per la Llei 
3/2008, de 14 d’abril, a la qual li correspon, segons l’article 2 g, exercir les funcions de 
recaptació i, si s’escau, de gestió, d’inspecció i de liquidació dels recursos titularitat d’altres 
administracions públiques que, mitjançant llei, conveni, delegació de competències o 
encàrrec de gestió, siguin atribuïdes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  
 

 L’Ajuntament d’Esporles considera que, per a una millor gestió del servei de recaptació de 
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) i per 
atendre d’una forma més adequada als obligats tributaris, és convenient que l’ATIB, a 
través del seu servei territorial de la recaptació de zona Mallorca, dugui a terme una sèrie 
de tasques relacionades amb la gestió i inspecció d’aquest impost.  
 
Així mateix, atesa la possibilitat d’utilitzar les noves eines de gestió de l’impost 
desenvolupades per l’ATIB, també s’inclou la possibilitat de realitzar el càlcul de la quota 
així com fer l’autoliquidació de l’impost per via telemàtica a través del Portal de l’ATIB 
(www.atib.es). 
 

 D’acord amb el que disposen els articles 3 i 140 i concordants de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, preveuen que les administracions públiques es 
regeixen, pel que fa a les seves relacions, pel principi de cooperació i, pel que fa a la seva 
actuació, pel principi d’eficàcia en el servei als ciutadans, i poden dur a terme convenis de 
col·laboració que, en el cas que afectin corporacions locals, s’han de regir pel que 
estableix la legislació reguladora del règim local. 
 
Per la seva banda, l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, estableix que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre 
l’Administració local i les administracions de l’Estat i de les comunitats autònomes, tant en 
serveis locals com en assumptes d’interès comú, s’ha de desenvolupar amb caràcter 
voluntari sota les formes i en els termes que preveuen les lleis, i pot tenir lloc, en tot cas, 
mitjançant els consorcis o convenis administratius que se subscriguin. 
 



 El Ple de l’Ajuntament d’Esporles, en la sessió celebrada el dia __ de ______________ de 
2019, ha adoptat, entre d’altres,  l’acord d’aprovar el Conveni de col·laboració amb 
l’Agència Tributària de les Illes Balears en matèria de gestió tributària de l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana  

 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest 
Conveni, d’acord amb les següents  
 
 
 
Clàusules  
 
1. Objecte del Conveni  
 

L’objecte d’aquest Conveni de col·laboració es la realització, en règim d’encàrrec de 
gestió, per part de l’ATIB, de determinades tasques relacionades amb els procediments de 
gestió tributària i inspecció de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana de l’Ajuntament d’Esporles (d’ara endavant, l’Ajuntament).  
 
Així mateix, en virtut d’aquest Conveni, l’Ajuntament s’adhereix al sistema de càlcul i 
pagament telemàtic de l’impost que es desenvolupi en el Portal web de l’ATIB – Tributs 
locals (www.atib.es).  

 
2.  Actuacions a les quals fa referència el Conveni i forma de prestació dels serveis  
 

Correspon a l’ATIB, per mitjà del servei territorial de la recaptació de zona Mallorca (d’ara 
endavant, recaptació de zona), dur a terme les següents actuacions:  

a) Atenció al contribuent. Els obligats al pagament de l’impost podran dirigir-se a les 
oficines de la recaptació de zona per presentar la declaració o comunicació i la 
documentació corresponent als efectes del que preveu l’article 254.5 del Text refós de la 
Llei hipotecària, aprovat pel Decret de 8 de febrer de 1946, o en el seu cas, per fer 
l’autoliquidació de l’impost. En aquestes oficines se’ls resoldran els dubtes que puguin 
sorgir al respecte.  

b) Obtenció d’informació. En els casos de manca de presentació de la declaració o, si 
escau, de l’autoliquidació, la recaptació de zona durà a terme les actuacions d’obtenció 
d’informació, regularització, comprovació i inspecció de l’impost per a la liquidació de 
l’impost. Aquesta informació s’obtindrà principalment dels documents intervinguts pels 
notaris i del Registre de la propietat corresponent.  

c) Comprovació de les autoliquidacions de l’impost presentades i remissió de les 
actuacions desenvolupades a l’Ajuntament a l’efecte de practicar la liquidació 
complementària que pertoqui i el seu càrrec a l’ATIB.  

d) Realització de les operacions conduents a la comprovació i liquidació de l’impost, en el 
cas que aquest es gestioni en règim de declaració, i remissió d’aquestes operacions a 
l’Ajuntament per a la pràctica de la liquidació corresponent i el seu càrrec posterior a 
l’ATIB.  

e) Notificació als obligats tributaris de les liquidacions així com dels altres actes relatius a 
la gestió tributària i recaptatòria de l’impost que resultin de les actuacions a què es 
refereixen les lletres c) i d) anteriors.  



f) Recaptació en termini voluntari de les liquidacions que es generin com a conseqüència 
de les operacions de comprovació realitzades pels òrgans de l’ATIB. 

g) Remissió a l’Ajuntament de la relació certificada de deutes impagades en període 
voluntari a l’efecte de citar la provisió de constrenyiment.  

h) Recaptació en via executiva de les liquidacions no pagades en període voluntari, 
d’acord amb allò que preveu el Conveni de col·laboració per a la recaptació en període 
voluntari i executiu de tributs locals i d’altres ingressos de dret públic de 13 de juny de 
2000. 

 
3.  Aplicacions informàtiques  
 

1. La recaptació de zona desenvoluparà les tasques objecte d’aquest conveni mitjançant 
els seus programes informàtics de gestió de l’impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana.  
 
2. El càlcul de la quota, així com la presentació de la declaració o comunicació de l’impost 
o l’autoliquidació del mateix es podrà dur a terme per via telemàtica a través del Portal de 
l’ATIB – Tributs locals (www.atib.es).  
 
Els models normalitzats de declaració de l’impost o, en el seu cas, d’autoliquidació, en el 
cas que es duguin a terme per via telemàtica, són els establerts, respectivament, en els 
annexos I i II d’aquest Conveni. L’ATIB podrà introduir les modificacions que consideri 
necessàries en aquests models que derivin de canvis en la normativa aplicable o per raons 
tècniques. D’aquestes modificacions s’informarà a l’Ajuntament. 
 
3. Per a l’accés al Portal de l’ATIB –Tributs locals–, a més de que es pugui accedir 
mitjançant la direcció general del web www.atib.es, l’ATIB habilitarà i proporcionarà a 
l’Ajuntament el nom de la direcció web que correspongui al municipi per tal de que es 
pugui establir un enllaç directe des de la seva pàgina web al Portal en la seva versió 
adaptada al municipi.  

 
4.  Ingrés de les liquidacions  
 

El pagament de les liquidacions de l’impost es realitzaran als comptes habilitats a l’efecte 
per l’ATIB i s’ingressaran trimestralment en el compte bancari que, a aquest efecte, 
determini l’Ajuntament –que haurà de comunicar per escrit a l’Àrea Economicofinancera de 
l’ATIB–, prèvia deducció de la compensació econòmica que correspongui d’acord amb el 
que estableix la clàusula sisena d’aquest Conveni.  

 
5.  Control i fiscalització de les actuacions a realitzar per la recaptació de zona  
 

La fiscalització i el control de les actuacions que, en virtut d’aquest Conveni, ha de realitzar 
la recaptació de zona correspondrà exclusivament als òrgans competents de l’Ajuntament.  
 
Les actuacions que ha de realitzar la recaptació de zona tindran caràcter merament 
preparatori dels actes administratius que, en tot cas, haurà de dictar l’Ajuntament, els quals 
gaudiran del règim de recursos previst en el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 



El règim previst en aquesta clàusula no s’aplicarà als actes administratius de gestió 
recaptadora dictats pels òrgans competents de l’ATIB en virtut de la delegació de 
competències resultant del Conveni de recaptació de 7 de febrer de 2002.  

 
6.  Compensació econòmica  
 

La compensació econòmica a satisfer per l’Ajuntament en virtut d’aquest Conveni serà del 
7% de les quantitats ingressades corresponents a les liquidacions tributàries girades sobre 
els valors obtinguts per mitjà dels serveis prestats en virtut de l’establert en la clàusula 
segona d’aquest Conveni.  
 
En qualsevol cas, perquè l’ATIB pugui practicar la retenció a què es refereix el paràgraf 
anterior, és necessari que l’Ajuntament manifesti la seva conformitat amb les liquidacions 
sobre les quals s’ha d’efectuar l’esmentada retenció.  

 
7.  Condicions d’ús i protecció de dades 

 
1. L’ús de les dades no comporta, en cap cas, que l’ATIB n’adquireixi la titularitat. A tots els 
efectes, la titularitat correspon a l’Ajuntament. 
 
2. L’ATIB es compromet a aplicar, respecte a les dades de caràcter personal que li 
subministri l’Ajuntament, el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,  de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digital, el Reial decret 1720/2007 de 21 
de desembre pel que s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 
15/1999, i, en el que sigui d’aplicació, el Reglament general de protecció de dades 
(Reglament UE 2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades, i les disposicions de desplegament o complementàries 
que es dictin en aquesta matèria.  
 
3. L’ATIB es compromet a no utilitzar aquestes dades amb altres finalitats distintes de les 
que es descriuen en aquest Conveni i de les que corresponguin en exercici de les funcions 
de gestió recaptatòria o de cobrament de deutes. Se’n prohibeix qualsevol tipus de cessió, 
transferència o comunicació, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones.  
 
L’ATIB coneix que si destina les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitza 
incomplint les estipulacions d’aquest Conveni, serà considerada també responsable del 
tractament i respondrà de les infraccions en què hagués incorregut. 
 
4. L’ATIB únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del 
tractament i per al compliment de les  tasques relacionades amb l’objecte d’aquest 
Conveni. 
 
5. Una vegada resolt definitivament aquest Conveni, l’ATIB procedirà a la destrucció de les 
dades personals als quals hagi tingut accés així com qualsevol suport o documents en els 
quals constin tals dades o les retornarà a l’Ajuntament. 
 
6. S’adjunta com a annex al present Conveni les mesures de seguretat que l’encarregat 
del tractament es troba obligat a implementar d’acord amb allò que preveu o pugui 
preveure la normativa reguladora en matèria de protecció de dades. 
 



i)8.  Durada del Conveni 
 

Aquest Conveni té efectes a partir del dia de la seva signatura i té una vigència de 4 anys.  
 
En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini, les parts poden acordar 
unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals o la seva 
extinció. 

 
Com a prova de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars. 
 
Palma, __ de __________ de 2019 
 
 
 
 
 
Per l’Agència Tributària de les Illes Balears                      Per I’Ajuntament d’Esporles 



Annex I  

 



Annex II 

  



Annex III 
 
1. Mesures de seguretat (nivell de seguretat)  

D’acord amb allò que estableixi la normativa vigent en matèria de protecció de dades, els 
fitxers objectes de l’encàrrec de tractament han d’adoptar, per evitar l’alteració, la pèrdua, el 
tractament o l’accés no autoritzat de les dades personals que conté, un nivell mitjà de 
seguretat.  

Per procurar a les dades tractades per compte del responsable el nivell mitjà de seguretat 
legalment requerit, l’encarregada del tractament (ATIB – recaptació de zona) s’obliga a 
adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzativa previstes a la normativa vigent en matèria 
de protecció de dades.  

L’encarregada del tractament es compromet a posar en coneixement del responsable 
qualsevol modificació implantada sobre les mesures de seguretat que, en tot cas, mai no 
representaran una vulneració de nivell de seguretat indicat.  
 
2. Identificació i autenticació  

Els usuaris únicament poden tenir accés autoritzat a les dades personals i als recursos 
d’informació que siguin necessaris per dur a terme les seves funcions.  

Tots els usuaris han de tenir un codi d’identificació, que és únic i que està associat a una 
contrasenya, que només sap l’usuari i que és personal i intransferible.  

No hi ha cap possibilitat que un mateix parell usuari-contrasenya sigui assignat a dos usuaris 
diferents.  
 
3. Caducitat de les contrasenyes  

Tret que sigui necessari un canvi administratiu de la contrasenya perquè se sospita se n’ha 
romput la confidencialitat o que part del personal autoritat la sap, la modificació general de les 
contrasenyes es farà d’acord amb el procediment següent:  
— Sistema operatiu: canvi de contrasenyes cada tres mesos.  
— Aplicacions: canvi de contrasenyes cada tres mesos.  
 
4. Limitació d’accessos  

Per complir els principis del document de seguretat, les aplicacions permeten fins a tres 
intents d’accés fallits. Quan això succeeix, l’aplicació es tanca i l’usuari ha d’intentar 
connectar-se una altra vegada.  

Una vegada superat el límit establert per als intents fallits, el sistema es bloqueja 
automàticament i és necessari acudir a l’administrador de l’aplicació per desbloquejar-lo i 
generar una clau nova.  
 
5. Personal  

Els òrgans de recaptació de l’ATIB han de mantenir una relació d’usuaris assignats als 
diferents perfils, que estarà disponible per a l’Ajuntament, que podrà sol·licitar-la en qualsevol 
moment.  
 
6. Responsables de seguretat  

L’ATIB ha designat els responsables de seguretat dels fitxers corresponents.  
 



7. Control d’accés  

No es permet l’accés de personal extern a l’ATIB a les dependències d’ubicació dels fitxers.  

Els sistemes d’informació i també els fitxers automatitzats processats per aquests es troben a 
la sala de servidors de la seu situada al carrer de carrer de Francesc de Borja Moll, 22, 07003 
Palma.  

Només el personal autoritzar de l’ATIB pot tenir accés físic als sistemes d’informació ubicats a 
la sala i ha de seguir el procediment que consta en el document de seguretat corresponent. 
 
8. Gestió d’incidències  

Les incidències es classifiquen en diferents nivells (lleus, intermèdies o de caràcter crític).  

Les incidències es registren en el llibre de registre d’incidències corresponent, que és 
coordinat i controlat pel responsable tècnic de seguretat.  

L’ATIB comunicarà a l’Ajuntament totes les incidències relacionades amb les seves dades.  

L’Ajuntament delega als òrgans de l’ATIB la tasca d’autoritzar la recuperació de les dades de 
fitxers ubicats a les seves instal·lacions.  

El registre d’incidències ha d’estar a disposició de l’Ajuntament, que pot sol·licitar-lo en 
qualsevol moment a l’ATIB.  
 
9. Gestió de suports  

L’ATIB ha de mantenir un inventari amb els suports en què emmagatzema les dades de 
l’Ajuntament, que podrà sol·licitar-los en qualsevol moment.  

L’entrada i la sortida de suports es registra en el llibre corresponent, entrades o sortides que 
només poden ser autoritzades pel responsable tècnic de seguretat.  

Els suports amb dades s’etiqueten seguint les pautes següents:  

Els suports d’entrada i sortida de dades inclouen una etiqueta de visualització senzilla per 
identificar-los fàcilment, que inclou les dades de nom del fitxer font de les dades i el nom del 
fitxer de sortida inclòs en el suport, la data i l’hora d’enregistrament de les dades en el suport.  

La destrucció de suports haurà de disposar de l’autorització del responsable tècnic de 
seguretat, i es farà de la manera següent: es destruirà el suport físicament, s’inscriurà la baixa 
en l’inventari del magatzem de suports, i s’hi inclourà la data de destrucció i la identificació del 
personal encarregat de destruir-lo. En cas que sigui possible, es reciclaran els rebuigs.  

L’Ajuntament delega als òrgans de l’ATIB la tasca d’autoritzar la sortida de suports amb 
dades dels seus fitxers per exercir la tasca contractada.  
 
10. Còpies de seguretat i recuperació de dades  

L’ATIB farà una còpia de seguretat, almenys setmanalment, de les dades de l’Ajuntament. 
Així mateix, farà un informe de verificació de les còpies de seguretat, almenys semestralment, 
que posarà a disposició de l’Ajuntament, que podrà sol·licitar-la en qualsevol moment sense 
avís previ.  

L’ATIB no farà proves amb dades dels fitxers de l’Ajuntament.  

S’emmagatzemarà una còpia de suport, i també dels procediments de recuperació en una 
ubicació diferent de la del seu sistema d’informació de l’Ajuntament.  
 



11. Criteris d’arxivament, custòdia de documentació i emmagatzematge de suports no 
automatitzats  

L’ATIB emmagatzemarà les dades dels fitxers de l’Ajuntament de manera que siguin fàcilment 
localitzables i consultables. Per emmagatzemar documents amb dades de l’Ajuntament, 
s’utilitzaran dispositius amb mecanismes que n’obstaculitzin l’obertura.  
 
12. Auditories  

L’ATIB farà, almenys cada dos anys, una auditoria de les mesures de seguretat implantades 
en el sistema d’informació en què es tracten les dades dels fitxers de l’Ajuntament, que es 
podrà sol·licitar en qualsevol moment. 
  
SEGON. Sotmetre a informació pública l'aprovació inicial del Conveni mitjançant anunci 
publicat en el BOIB, i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, a l'efecte de que es produeixin les 
al·legacions que s'estimin pertinents. 
  
Així mateix estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament d' 
Esporles [http://esporles.eadministracio.cat]. 
  
Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts 
en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions i les proves que les adduïdes pels 
interessats, ni existeixin interessos de tercers. 
  
TERCER. Certificar les al·legacions presentades per Secretaria perquè posteriorment siguin 
informades pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
La Sra. Batlessa dona la paraula als diferents grups de l’oposició.  
 
El Sr. Quevedo pren la paraula per manifestar que considera que la cessió d’aquest servei 
suposa que l’equip de Govern es vol llevar responsabilitats i que amb l’import pagat a l’Atib es 
podria contractar a una persona que dugui a terme aquestes funcions. 
 
La Sra. Batlessa li explica que s’ha decidit signar el conveni atès que l’Atib du  a terme un 
millor control d’executiva i de inspecció que qualsevol funcionari ja que disposa dels mitjans 
adequats. El cost de contractar una persona més i bastant  més superior que delegar les 
funcions a l’Atib. 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
7.- EXPEDIENT 399/2019. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE FUNERALS O HOMENATGES CIVILS.- La Batlessa, Sra. Maria Ramon  
  

PROPOSTA DE BATLIA 
  
Considerant el màxim interès per a aquest Municipi  l'aprovació de una ordenança que reguli 
la cessió d’espais municipals per tal de poder celebrar funerals o homenatges civils en el 
municipi d’Esporles, amb l'objecte de que els residents del municipis puguin oferir en el 
moment de la mort un acte digne i coherent amb les diferents ideologies , completant el que 
es disposa en les Lleis i Reglaments vigents. 
  



Considerant que amb data 5 d’abril de 2019, es va emetre informe de Secretaria en relació 
amb el procediment i la Legislació aplicable per a l'aprovació de l’ordenança Municipal 
reguladora de funerals o homenatges civils en el terme municipal d’Esporles. 
  
Considerant que amb data 8 d’abril, pels Serveis Municipals  es va redactar l'avantprojecte de 
l’ordenança Municipal reguladora de funerals o homenatges civils en el terme municipal 
d’Esporles. 
  
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels articles 
22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de 
l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears, es proposa al mateix l'adopció del següent  
  

ACORD 
  
PRIMER. Aprovar inicialment l’ordenança Municipal reguladora de funerals o homenatges 
civils en el terme municipal d’Esporles amb la redacció que a continuació es recull: 
  
 
«PREÀMBUL 
En el marc d’un Estat aconfessional i laic, les institucions han de garantir la llibertat 
ideològica, religiosa i de culte, sense altra limitació que el manteniment de l’ordre públic 
d’acord amb la llei. 
 
L’Ajuntament d’Esporles pretén donar resposta a les demandes d’una societat plural, 
caracteritzada per la diversitat ideològica, religiosa i cultural. La celebració de funerals civils, 
per tant, s’enllaça íntimament a la necessitat d’oferir a totes les persones un acte digne i 
coherent amb els seus principis en el moment de la mort. 
 
Aquesta normativa té l’objectiu de regular l’autorització i ús que familiars, organitzacions o 
entitats d’Esporles vulguin realitzar com a homenatge o acomiadament a les persones 
difuntes en dependències municipals. 
 
Capítol 1. OBJECTE 
Article 1. 
La present ordenança té per objecte regular l’autorització i utilització de determinades 
dependències municipals per a la realització d’actes d’acomiadament o homenatge civil de les 
persones finades a Esporles. Es cediran els espais però no s’oficiarà l’acte. 
 
Capítol 2. ORGANITZACIÓ 
Article 2. 
Amb caràcter general, i dins del terme municipal d’Esporles, aquestes celebracions es podran 
realitzar als edificis públics següents, sempre que estiguin disponibles per al seu ús:  

f) Sala d’actes de Sa Fàbrica 
g) Casa des Poble 

 
En situacions excepcionals, es podrà autoritzar l’ús d’altres dependències o espais públics, 
sempre amb l’autorització prèvia de l’Ajuntament d’Esporles. 
 
Article 3. 
Amb caràcter general, els funerals civils es podran celebrar qualsevol dia de la setmana, en 
els horaris següents: 



h) Sala d’actes de Sa Fàbrica: entre setmana, en horari d’horabaixa i els caps de 
setmana, en horari de dematí i horabaixa. 

i) Casa des Poble: de dilluns a dijous, en horari de dematí i horabaixa.  
 
Article 4. 
La cessió d’espai resta supeditada a la disponibilitat horària de l’espai, i a un preu de lloguer 
que queda recollit a l’ordenança municipal pertinent.  
 
En el cas de la Casa des Poble, se n’autoritzarà l’ús sempre i quan aquest espai i el seu 
personal encarregat d’accés i de control estiguin disponibles. 
 
Article 5. 
L’Ajuntament d’Esporles podrà autoritzar l’ús dels espais esmentats, prèvia recepció de la 
documentació que ha de registrar la persona particular o representant de l’entitat promotora. 
 
Article 6. 
 En cap cas, es podran celebrar funerals civils de cos present. Si que és possible, la 

presència d’urnes amb cendres. 
 La durada total de l’acte no pot excedir de les dues hores. 
 La persona que signa la sol·licitud serà la responsable del compliment de totes les 

obligacions establertes a la legislació, de manera general, i a la present Ordenança i al 
Reglament general d’ús d’espais municipals, en particular. Així mateix, correspondrà a 
la persona signant el pagament dels danys provocats als espais o materials 
municipals emprats. 

 S’hauran de respectar els límits d’aforament determinats per cada espai i la 
funcionalitat dels materials presents a cada espai.  

 
 
Capítol III. SOL·LICITUD 
Article 7 

- La sol·licitud de l’espai concret es realitzarà per escrit a l’Ajuntament, emplenant el 
formulari que es facilitarà. La sol·licitud haurà de cursar-se, coma norma general, amb 
un mínim de 3 dies per a la sala d’actes de Sa Fàbrica i 7 dies per a la Casa des 
Poble 
 

- L'Ajuntament donarà resposta a la petició en aproximadament 2 dies laborables, 
sempre que sigui possible. En la resposta, que preferentment es farà per correu 
electrònic, hi constarà l’import a satisfer. 

 
- En el cas d’anul·lació d’una reserva o canvi de data, s’haurà de comunicar al més 

aviat possible. Es tornarà l’import pagat si l’anul·lació es produeix fins a set dies abans 
de l’acte. En cas que s'hagin contractat serveis addicionals i no es puguin retornar, 
aquests aniran a càrrec del sol·licitant. 

 
- En el cas de que en la data i hores indicades a la sol·licitud ja hi hagi prevista alguna 

activitat als espais esmentats, l’Ajuntament podrà proposar a la persona sol·licitant un 
canvi d’espai o dates i horaris alternatius a l’espai seleccionat. 
 

Article 8.  
Les sol·licituds que es formulin hauran de contenir, com a mínim, la informació següent: 

• Identificació i dades de contacte de la persona sol·licitant. 
• Identificació de la persona difunta. Aquesta persona haurà de complir amb el requisit 



d’estar empadronada al municipi d’Esporles o haver-hi estat empadronada durant un 
període de dos anys. 

• Indicació de la data, hora i lloc de preferència per a la celebració de l’acomiadament o 
homenatge civil. 

• Durada prevista de l’acte, tenint en compte el temps de muntatge i desmuntatge, en 
cas que sigui necessari. 

 
A la sol·licitud s’hi haurà d’adjuntar el certificat de defunció. 
 
 
Capítol IV. DRETS I OBLIGACIONS 
 
Article 9.  
Per tal de garantir l’adequada conservació de les dependències municipals, les persones 
assistents s’abstendran de realitzar qualsevol acte que pugui suposar un deteriorament o 
menyscabament dels espais i materials emprats. 
 
Article 10. 
Si es vol decorar l’espai cedit o condicionar l’espai, s’haurà de fer constar a la sol·licitud i, en 
tot cas, s’haurà de tractar d’elements provisionals i que no impliquin fixacions en les 
estructures, modificacions en la configuració dels espais ni qualsevol altra que l’Ajuntament 
valori com a no adequada, una vegada revisada la sol·licitud. 
 
Article 11. 
En tot allò no previst a aquesta ordenança, s’hauran de tenir en compte les previsions del 
Reglament general d’ús d’espais municipals i, especialment, en relació amb el règim 
disciplinari i sancions. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estant en vigor fins a la seva 
modificació o derogació expressa. 
 
I havent transcorregut el termini d’exposició al públic de trenta (30) dies de durada a comptar 
des de l’esmentat anunci sense que s’hagi presenta cap reclamació o suggeriment, s’entén 
de conformitat amb el que disposa l’art. 17 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el 
text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, definitivament aprovades. 
 
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes pertinents d’acord amb 
l’art. 17 de l’esmentat text legal.» 
 
 
SEGON. Sotmetre el projecte de l’ordenança Municipal reguladora de funerals o homenatges 
civils en el terme municipal d’Esporles a un període d'informació pública, per termini de trenta 
dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial dels Illes Balears i en el tauler d'anuncis 
de la Corporació, a fi que el veïnatge i les persones legítimament interessades puguin 
examinar l'expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions.  
  
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament 
http://esporles.eadministracio.cat. 
  



TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de documents 
relacionats amb aquest assumpte. 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
8.- EXPEDIENT 299/2019. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL REGLAMENT DE 
CONCESSIONS DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’URGÈNCIA SOCIAL.- La Batlessa, 
Sra. Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 
  

PROPOSTA DE BATLIA 
  
Considerant el màxim interès per a aquest Municipi sobre l'aprovació del Reglament que 
reguli la concessió de prestacions econòmiques d’urgència social, completant el que es 
disposa en les Lleis i Reglaments vigents. 
  
Considerant que amb data 15 de març de 2019 es va emetre informe de Secretaria en relació 
amb el procediment i la Legislació aplicable per a l'aprovació del Reglament 
  
Considerant que  es va redactar l'avantprojecte del Reglament per part del departament de 
Serveis Socials de l’Ajuntament 
  
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels articles 
22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de 
l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears, es proposa al mateix l'adopció del següent  
  

ACORD 
  
PRIMER. Aprovar inicialment el  Reglament que reguli la concessió de prestacions 
econòmiques d’urgència social 
  
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
L’apartat e) de l’article 25.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, contempla competència municipal la matèria d’avaluació i informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.  
L’article 38 de la Llei 4/2009 d’11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears estableix 
com a competència dels ajuntaments: “crear, organitzar i gestionar els serveis socials que 
considerin necessaris dins el seu municipi, tan propis com delegats per altres administracions, 
d’acord amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, els plans estratègics 
autonòmics i l’insular”. 
Al capítol III de l’article 22 de l’anterior llei citada, es presenten els elements que componen el 
sistema públic de serveis socials, diferenciant entre tres tipus de prestacions econòmiques: 
Les prestacions econòmiques de dret subjectiu, les prestacions econòmiques de dret de 
concurrència i les prestacions econòmiques d’urgència social. 
En conseqüència d’aquestes raons, es fomenta la necessitat per part de l’Ajuntament 
d’Esporles de realitzar un marc regulador per les futures concessions de les prestacions 
econòmiques d’urgència social, que fa temps es van atorgant però que cal determinar i 
establir els seus principis fonamentals per incrementar la seva eficàcia. 
 

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS 
Article 1.-Objecte 



L’objecte d’aquest reglament és la regulació de les prestacions econòmiques d’urgència 
social del municipi d’Esporles, destinades a atendre situacions de necessitats puntuals, 
urgents i bàsiques i regular el seu procediment de concessió. 
 
Article 2.- Definició  
Les prestacions econòmiques d’urgència social són ajudes de caràcter extraordinari que 
permeten cobrir les necessitats bàsiques de persones i nuclis familiars que s’han vist 
privades, puntualment, dels recursos econòmics necessaris per fer front a una determinada 
situació i en la que concorren circumstàncies que poden ser susceptibles d’exclusió social. 
Funcionen com un instrument de la Unitat de Serveis Socials Comunitaris Bàsics dirigit a 
pal·liar les necessitats socials i la carència puntual econòmica de persones o nuclis familiars, 
amb l’objectiu d’aconseguir la seva autonomia a mig o llarg termini, millorar les seves 
condicions de vida i afavorir la integració social.  
Es considera nucli familiar, a efectes del present Reglament, el grup de convivència per vincle 
matrimonial o qualsevol altre relació estable anàloga, per consanguinitat fins el primer grau en 
línia descendent o adopció. Les situacions de tutela també es consideren nucli familiar. 
 
Article 3.- Característiques  
Són ajudes puntuals, no periòdiques. 
Són ajudes extraordinàries que es concedeixen en funció de la situació en que es troba la 
persona o nucli familiar per evitar un possible cas d’exclusió social. 
Són ajudes finalistes, s’apliquen a la finalitat per les quals han estat concedides. 
Són ajudes amb una quantitat no exacte, depenen del pressupost anual i de la situació 
socioeconòmica a resoldre. 
Són complementàries al treball social, actuen de manera adjunta amb un treball més 
individualitzat, centrat en la persona o família i amb l’objectiu d’afavorir l’autonomia. 
Les prestacions concedides no poden ser invocades com a precedent per a l’obtenció de 
noves prestacions. 
És un criteri rellevant per a l’atorgament que la prestació econòmica atorgada contribueixi a la 
resolució definitiva o millora de la situació de carència. 
 
Les prestacions regulades en el present Reglament són intransferibles i, per tant, no poden 
oferir-se en garantia de contraprestació, ser objecte de cessió total o parcial, compensació o 
descompte, excepte per al reintegrament de les prestacions indegudament percebudes i/o 
retenció o embargament i en els supòsits amb els límits prevists a la legislació general de 
l’Estat que resulti aplicable. 
 
En el supòsit que concorrin diverses persones sol·licitants d’un mateix nucli de convivència  
per fer front a la mateixa despesa, només podrà ser concedida a una d’aquestes, promovent 
l’acord entre les parts interessades. 
 
En referència a la compatibilitat o incompatibilitat d’aquestes prestacions amb altres ajudes de 
les administracions públiques, cada cas serà valorat individualment. 
 
Article 4.- Modalitats de prestació 
L’Ajuntament d’Esporles concedirà, a les persones o nuclis familiars que compleixin els 
requisits establerts a l’article 8.2. del present Reglament, ajudes econòmiques puntuals en 
motiu de les situacions següents: 

j) Carència o insuficiència de recursos econòmics per a l’accés o manteniment de 
l’habitatge habitual i/o despeses derivades: 

i) Ajuts per garantir els subministres bàsics: gas, llum, aigua, butà i altres. 
ii) Ajuts per lloguers/hipoteques endarrerides. 
iii) Ajuts per a lloguer d’habitatge habitual. 



iv) Ajuts en les despeses per fer front a la pèrdua temporal o permanent 
d’habitatge per desnonament. 

v) Ajuts per allotjaments temporals. 
vi) Bestretes de fiances, avals, pagaments puntuals de quotes d’hipoteques. 
vii) Ajuts per a l’adquisició d’equipament bàsic. 
viii) Ajuts per mantenir les condicions mínimes d’higiene de l’habitatge. 
ix) Ajuts per reparacions o adaptació de l’habitatge. 

 
k) Necessitats bàsiques primàries d’alimentació, higiene, roba i calçat: 

i) Ajuts per a l’alimentació i necessitats bàsiques de subsistència. 
ii) Ajuts per a dietes especials d’inscripció mèdica. 
iii) Ajuts per a l’alimentació infantil i higiene/lactància. 
iv) Ajuts per a roba i calçat: cobertura per mitjà de la col·laboració amb altres 

recursos de la comunitat i també en el casos que es necessiti roba laboral 
especial segons valoració i situació. 
 

l) Necessitats d’integració sociolaboral: 
i) Ajuts individuals per promoure la integració sociolaboral. 
ii) Ajuts pel transport. 

 
m) Necessitats de suport a la infància en risc: 

i) Reducció de la quota d’escolarització d’educació infantil de l’Escoleta Municipal 
d’Esporles. 

ii) Ajuts pel material escolar i llibres en situacions de greu necessitat 
socioeconòmica. 

iii) Ajuts de menjador escolar complementàries al sistema educatiu. 
iv) Ajuts per a activitats extraescolars i de lleure. 
v) Ajuts individuals per al transport escolar. 

 
n) Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent: 

i) Avançament de despeses urgents. 
ii) Pagament d’enterraments de beneficència. 
iii) Ajuts per al trasllat en cas de circumstàncies greus. 

 
o) Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària: 

i) Ajudes tècniques complementàries que no entren en el sistema de prestacions 
tècniques de la Seguretat Social. 

ii) Ajuts per a medicaments vitals i d’urgència. 
iii) Ajuts per tractaments terapèutics. 

 
p) Desplaçaments habituals per necessitat formativa o d’atenció sanitària: 

i) Ajuts de transport. 
ii) Desplaçaments per rebre atenció sanitària. 

 
q) Altres: 

i) Ajuts per a l’atenció de situacions d’urgent i greu necessitat que no puguin ser 
ateses per cap dels conceptes prevists als epígrafs anteriors. 
 

 
Article 5.- Àmbit d’aplicació 
El present Reglament s’aplicarà a persones físiques i nuclis familiars empadronades i 
residents al municipi d’Esporles.  



 
Article 6.- Naturalesa jurídica dels ajuts 
Els ajuts presentats al Reglament són considerats a tots els seus efectes com a despesa de 
dret públic. En el casos de manca de pressupost, la direcció pot limitar els ajuts i en alguns 
casos, prioritzar per barem de lliure disposició les situacions de major risc d’exclusió o 
necessitat més urgent.  
Els ajuts són puntuals i voluntaris. Majoritàriament són sol·licitats per la persona interessada. 
Els ajuts contemplats al present Reglament tenen la naturalesa jurídica de subvenció i la seva 
concessió està emparada en l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General 
de Subvencions. 
 
Article 7.- Dotació pressupostària 
L’ajuntament d’Esporles estableix una única partida pressupostària del total de prestacions 
econòmiques d’urgència social adreçades a persones i nuclis familiars en situació de risc 
d’exclusió social. 
L’esmentada partida podrà ser incrementada en funció de les modificacions de crèdits que 
eventualment pugui aprovar la corporació, d’avant de la circumstància d’exhauriment de la 
dotació i a conveniència de la disponibilitat pressupostària de l’entitat. 
Les prestacions econòmiques vinculades no gaudiran de l’efecte de la consolidació de les 
mateixes en el pressupost municipal del següent exercici i quedaran condicionades a la 
disponibilitat efectiva de liquiditat, condicionada alhora per l’aprovació del programa o 
subvenció. 
 

CAPÍTOL II.- PERSONES BENEFICIÀRIES 
 

Article 8.- Persones beneficiàries, requisits, obligacions i drets 
 
8.1. Persones beneficiàries 
Es pot beneficiar dels ajuts qualsevol persona i/o nucli familiar que compleix els requisits 
esments a l’article 8.2. , que es trobi en una situació de dificultat social i/o econòmica i on els 
ajuts establerts siguin necessaris per pal·liar o evitar l’empitjorament de la situació. 
Tindran un accés prioritari aquelles persones o nuclis familiars que es trobin en les situacions 
de necessitat descrites a l’article 6 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de Serveis Socials de les 
Illes Balears. 
 
8.2. Requisits 
Les persones sol·licitants de les prestacions han de complir els requisits següents: 
 Ser major de 18 anys o estar emancipat/da legalment o, en el seu defecte, haver 

iniciat el tràmit legal d’emancipació. 
 Residir i estar empadronat/da al municipi d’Esporles amb una antelació mínima de 3 

mesos des de la data de sol·licitud, excepte les persones i infants en situació de 
pobresa extrema. 

 Que el nucli de convivència de la persona sol·licitant tingui uns ingressos iguals o 
inferiors al resultat de l’IPREM (Indicador Públic de Renta de Efectes Múltiples), càlcul 
disponible a l’annex 3 del present Reglament.  

 No disposar de béns mobles i immobles diferents de l’habitatge habitual sobre el qual 
es disposi dret de propietat, possessió o usdefruit ni rendes de l’activitat econòmica. 

 No rebre prestacions econòmiques d’altres administracions que podrien cobrir la 
necessitat sorgida. 

 Tenir expedient obert a l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Esporles i trobar-se 
inserit en un pla de treball consensuat amb el/la professional del servei. 

 Els nuclis familiars amb menors en edat d’escolarització obligatòria han d’acreditar 



l’assistència regular als centres escolars. 
 No haver sol·licitat ajuda econòmica a aquesta administració en els darrers 6 mesos, 

amb l'excepció d'aquells casos que requereixin renovar l’atenció urgent i immediata i 
amb un previ informe tècnic que ho justifiqui. 

 
8.3. Obligacions 
Les persones beneficiàries de les ajudes han de complir les obligacions següents: 

- Acreditar els requisits exigits per tenir accés a les ajudes. 
- Acceptar ofertes de treball tutelat i/o protegit formulades pels serveis públics 

d’ocupació o altres institucions competents, sempre que no s’acrediti impediment i a 
discreció de l’informe tècnic de referència dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics. 

- Comunicar als Serveis Socials de l’Ajuntament d’Esporles les variacions o canvis 
existents en la situació social i econòmica de la persona o nucli familiar que puguin 
modificar les circumstàncies que van donar lloc a la sol·licitud i resolució. 

- Destinar la prestació a la finalitat que la va motivar. 
- En els casos que es proposi a l’informe tècnic, el destinatari haurà de consentir la 

cessió del crèdit a favor de la persona que hagi de ser retribuïda amb l’ajut o en el seu 
defecte, a l’entitat a la qual va destinat l’ajut per beneficiar a la persona en qüestió, i 
l’Ajuntament d’Esporles quedarà facultat per fer el pagament directe a aquesta 
darrera. 

- Amb caràcter general, la concessió de l’ajut queda condicionat a l’acceptació 
d’obligatorietat de seguir un pla de treball individual i/o familiar per part de la persona 
usuària. 

- Justificar l’ajut mitjançant la presentació de factures acreditatives de la despesa. 
- Comunicar als Serveis Socials de l’Ajuntament d’Esporles l’obtenció d’altres ajudes 

per la mateixa finalitat. 
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que efectuï l’Ajuntament 

d’Esporles i facilitar tota la informació i documentació que li sigui requerida. 
- Mantenir l’empadronament i la residència efectiva en el municipi d’Esporles durant el 

temps de percepció de l’ajuda. 
- Qualsevol altra obligació relacionada directament amb l’objecte de l’ajuda que 

específicament s’estableixi a l’acord de concessió d'aquesta i que serà proposada 
conforme al criteri professional dels Serveis Socials Municipals. 

 
8.4. Drets  
Les persones beneficiàries de les ajudes tenen els drets següents: 

• Dret a rebre informació de les possibles modificacions que puguin produir-se en el 
règim de la prestació. 

• Dret a la intimitat i tractament confidencial de la documentació de caràcter personal 
inclosa en l’expedient. Tant el/la Regidor/a de l’àrea de Serveis Socials, Benestar i 
Sanitat com el personal tècnic que tramiti les ajudes estan obligats a mantenir el 
secret de la informació dels expedients, ja que la intimitat de les persones està 
afectada i quedarà subjecta a reserva i tractament confidencial d’acord amb l’art.18 de 
la Constitució Espanyola i amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

• Dret a exercir el dret de queixa conforme a les disposicions vigents. 
• Dret a l’abandonament efectiu de l’ajuda o prestació una vegada s’hagi resolta. 
• Qualssevol altres drets reconeguts per la Llei 4/2009 d’11 de juny de Serveis Socials 

de les Illes Balears i que puguin ser exercits davant aquesta administració en virtut de 
les competències que tingui atribuïdes, disponibles a l’annex 5 del present document. 

 



CAPÍTOL III.- ATORGAMENT DE LES PRESTACIONS 
 
Article 9.- Criteris d’atorgament 
L’atorgament de l’ajut dependrà del pressupost disponible a l’Ajuntament d’Esporles tal com 
disposa l’article 7 del capítol I del present Reglament. 
 
L’atorgament de l’ajut també s’ajustarà als requisits plantejats a l’article 8.2 del capítol II del 
present Reglament. Tot i així, els/les professionals poder proposar excepcions quan la 
situació ho requereixi. 
Segons el decret 56/2011 de 20 de maig d’aprovació de la Cartera bàsica de Serveis Socials, 
l’atorgament de la prestació requerirà la valoració prèvia per part dels/de les professionals. 
En els casos d’atorgament de l’ajut, a l’informe de resolució favorable de la prestació (annex 
4) s’ha de presentar el fonament i les causes que justifiquen aquesta aprovació. 
 
Conjuntament amb l’informe abans esmentat, s’ha de presentar la valoració sociolaboral i 
econòmica de la persona o nucli familiar beneficiari que a continuació es detalla. El barem per 
a la regulació de les prestacions econòmiques dels serveis socials de l’Ajuntament d’Esporles 
està disponible a l’annex 3.  
 
9.1.Valoració sociolaboral 
La valoració sociolaboral correspon als professionals dels Serveis Socials Municipals, que 
tindran en compte el aspectes següents: 

A. Família monoparental formada per pare o mare sola amb infants, sempre que aquests 
convisquin amb ell o ella i en depenguin econòmicament de forma exclusiva. En el cas 
que el tutor o tutora monoparental tingui una parella de convivència estable, es tindran 
en compte els ingressos de tot el nucli de convivència. 

B. Famílies nombroses. 
C. Famílies amb persones dependents a càrrec i/o amb alguna discapacitat reconeguda. 
D. Persones soles sense suport familiar o veïnal. 
E. Condicions laborals precàries, desocupació i pobresa. 
F. Problemes de salut que poden dificultar la integració familiar o comunitària. 
G. Dificultats d’habitatge (deficiències estructurals, amuntegament, manca de 

subministraments elèctrics i d’aigua, infravivenda, etc.). 
H. Nuclis familiars amb causes sobrevingudes (en tràmits de separació i/o divorci en l’any 

en curs, mort d’algun progenitor, sinistres de la llar, etc.). 
I. Vulnerabilitat, risc o desemparament de la gent gran, els infants i les persones 

adolescents. 
J. Situacions que suposen un risc per a la integritat de les persones (dones i menors que 

pateixen violència de gènere, maltractes a persones majors, etc.). 
K. Discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, discapacitat, malaltia, ètnia, 

cultura, religió o per qualsevol altra raó. 
L. Dificultat d’integració familiar o comunitària derivada de la drogodependència o altres 

addiccions. 
M. Vulnerabilitat, exclusió i aïllament social. 
N. Problemes de convivència i/o cohesió social. 
O. Urgències socials per causes sobrevingudes. 
P. Situació laboral. 
Q. Pronòstic: la implicació, motivació cap al canvi, etc. 

 
9.2. Valoració econòmica 
Per establir la situació econòmica familiar es consideren les despeses i els ingressos nets 
percebuts durant els 3 mesos anteriors a la data de sol·licitud per al conjunt de membres del 
nucli familiar. 



En les despeses s’han de tenir en compte: 
A. Habitatge 
B. Subministra d’aigua, electricitat i/o gas 
C. Salut 
D. Educació, en cas de menors en el nucli familiar 
E. Altres 

En els ingressos s’han de tenir en compte: 
A. Ingressos del treball per compte aliè 
B. Beneficis i pèrdues del treball per compte propi 
C. Prestacions socials 
D. Rendes de capital i de la propietat 
E. Ingressos percebuts per infants i col·laboracions familiars 
F. Altres ingressos: arrendament d’habitacions, altres cases, etc. 

Del còmput dels ingressos del nucli de convivència, en podran ser beneficiàries les persones 
sol·licitants que no superin els ingressos (descomptant les despeses) dels següents 
percentatges del IPREM (Indicador Públic de Renta d’Efectes Múltiples) per nombre de 
membres del nucli de convivència i de forma mensual (veure annex 3). 
 
IPREM del 2018: 537,84€ 

Si la renta per càpita és menys del 30% 
del IPREM  

4 punts 

Si la renta per càpita és del 30% al 50% 
del IPREM  

3 punts 

Si la renta per càpita és del 50% al 70% 
del IPREM  

2 punts 

Si la renta per càpita és del 70% al 100% 
del IPREM  

1 punt 

 
 
 

CAPÍTOL IV.- QUANTIA DE LES PRESTACIONS 
 
Article 10.- Quantia 
Les prestacions econòmiques d’urgència social seran de quantia variable, determinada pel 
resultat de la suma de les puntuacions obtingudes en el barem socioeconòmic disponible a 
l’annex 3 del present Reglament. En cas de necessitat extrema i severa, apreciada a l’informe 
tècnic, l’import serà íntegrament finançat per part de la corporació. 
S’estableix 2.500€ com a quantia màxima atorgable per nucli familiar i any. Per qualsevol 
situació extraordinària que necessiti superar aquesta quantitat, es requerirà l’aprovació de la 
direcció tècnica de l’àrea de Serveis Socials.  
L’import total de les ajudes no podrà superar, en cap cas, el cost de la necessitat a cobrir, 
incloent les concurrències amb altres subvencions destinades a la mateixa finalitat. 
 
 

CAPÍTOL V.- PROCEDIMENT DE LA CONCESSIÓ 
 
Article 11.- Òrgan competent per resoldre i òrgan gestor 
L’òrgan competent per resoldre la concessió o denegació de les ajudes sol·licitades és la 
Batlia Presidencial o el/la regidor/a o tinent de batle/essa de l’Àrea de Serveis Socials de 
l’Ajuntament d’Esporles. 
La competència de dur a terme la gestió administrativa i tècnica de les prestacions 
sol·licitades són la unitat administrativa i l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Esporles. 



 
Article 12.- Procediment dels ajuts 
El procediment s’inicia amb la sol·licitud de la persona interessada per mitjà del model de 
sol·licitud general (annex 1) o, en els casos en que ja s’està efectuant una intervenció, a 
proposta del/la professional dels Serveis Socials  i posterior presentació de la sol·licitud. Les 
ajudes seran tramitades pel treballador/a social dels Serveis Socials de l’Ajuntament 
d’Esporles. 
 
La sol·licitud es pot realitzar en qualsevol moment, en funció de l’aparició de la situació 
d’emergència, i s’ha de presentar físicament al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament 
d’Esporles i adreçada a l’àrea de Serveis Socials. 
 
Una vegada rebuda la sol·licitud, si la persona sol·licitant no ha aportat la documentació 
necessària, es requerirà presentar-la en un termini de 10 dies hàbils i s’informarà que 
l’incompliment d’aquest fet suposarà l’arxiu de l’expedient sense més tràmits. 
 
La instrucció de l’expedient correspondrà a l’àrea de Serveis Socials.  
 
En un termini de 30 dies hàbils des de la recepció completa de la documentació acreditativa, 
el/la treballador/a social realitzarà un informe en el qual es proposarà, o no, la concessió de 
l’ajuda sol·licitada i, si escau, la quantia. L’informe de proposta conté els apartats següents 
(inclòs a l’annex 3): 
 

A. Perceptor/s de l’ajut o nombre d’expedient. 
B. Si és procedent o no la seva concessió. 
C. La quantia d’aquesta, si escau. 
D. Compromís del beneficiari d’acord amb l’establert al pla d’intervenció. 

 
La resolució de la concessió d’ajuda serà acordada per el batle o la batlessa de l’Ajuntament 
d’Esporles o per l’òrgan en qui hagués delegat, i quedarà subjecte al mateix deure de secret 
professional a què està obligat/da per ètica professional el treballador/a social. No es farà 
publicitat de les ajudes concedides, vist el que disposa l’article 18.3 de la Llei 38/2003 de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
 
La resolució de l’ajuda (annex 4) s’haurà de produir en un termini màxim de 3 mesos des de 
la data de registre de la sol·licitud. 
 
La resolució adoptada serà notificada als interessats en el domicili que figuri en la sol·licitud 
de l’ajuda. 
 
Posteriorment es presentarà al Departament d’Intervenció la resolució per la qual, si s'escau, 
es concedeixi l’ajuda perquè es pugui fer efectiu el pagament de la quantia concedida d’acord 
amb les condicions que s’estableixin. 
 
El personal tècnic valorarà la temporització de l’ajuda. 
 
Article 13.- Documentació  
 
La documentació específica per realitzar el tràmit és la següent: 

A. Contracte assistencial signat (annex 2). 
B. Sol·licitud d’ajuda, segons model normalitzat, degudament emplenada (annex 1). 

 
Dins l’expedient ha de constar la documentació següent: 



C. DNI original de la persona sol·licitant i de les persones majors de 16 anys del nucli 
familiar o documentació acreditativa de la identitat. En el supòsit de persones que no 
tinguin la nacionalitat espanyola, original del NIE, passaport o document que 
legalment els substitueixi.   

D. Targeta sanitària de tots els  membres del nucli familiar. 
E. Llibre de Família complert i, en el seu cas, sentència de separació o divorci, o conveni 

regulador on consti pensió alimentaria i custòdia de fills.  
F. En el cas que la persona sol·licitant o algun altre membre del nucli familiar estigui 

afectat per algun tipus de discapacitat, dictamen de valoració del grau de discapacitat 
certificat per l’òrgan o entitat que correspongui. 

G. En cas de malaltia greu d’algun membre del nucli familiar, informes mèdics o altres 
documents que ho acreditin. 

H. Si s’escau, la targeta d’atur o millora de l’ocupació de les persones majors de 16 anys 
que es trobin en situació d’atur laboral. 
 

Altre documentació que es pot requerir: 
I. Certificat bancari del número de compte on va dirigida l’ajuda. 
J. Certificat unitat de convivència. 
K. Si s’escau, original del títol de família nombrosa. 
L. Si en el nucli familiar hi ha algun cas d’acolliment, el corresponent document 

acreditatiu d’aquesta situació. 
M. Si s’escau, certificat que acrediti si perceben prestació per atur els membres adults del 

nucli familiar i de l’import de la prestació o, en el seu cas, certificat negatiu. 
N. Si s’escau, certificat de vida laboral dels membres adults del nucli familiar. 
O. Si s’escau, original de la declaració de la renda. 
P. Declaració jurada d’ingressos del nucli familiar, únicament en el supòsit en que quedi 

suficientment justificada la impossibilitat d’aportar la documentació requerida en 
l’apartat anterior (declaració de renda). 

Q. En el cas de persones treballadores per compte aliena: original del contracte de treball 
i de les tres darreres nòmines de les persones majors de 16 anys que realitzin activitat 
laboral. 

R. En el cas de persones treballadores autònomes: última liquidació trimestral d’IRPF i/o 
butlletí de cotització a la Seguretat Social i, en tot cas, declaració jurada dels 
ingressos. 

S. Si s’escau, certificat de percebre o no pensions de l’Administració Pública i en cas 
afirmatiu de la seva quantia. 

T. Si s’escau, justificant del capital mobiliari en el que constin els rendiments i els saldos 
de tots els comptes oberts a nom de la persona sol·licitant. 

U. Justificació de despeses fixes mensuals: contracte de lloguer de l’habitatge, últims 
rebuts de préstecs bancaris, despeses d’aigua, llum i gas, etc. 

V. En cas de separació o divorci, document notarial, els justificants d’interposició de la 
demanda, la sentència judicial o altres documents que demostrin aquesta situació. 

W. Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments (en cas de separació i 
quan no es compleix aquesta mesura). 

X. Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui ser 
requerida durant la seva tramitació, que podrà ser sol·licitada pel personal tècnic de 
referència dels equips de serveis socials o aportada per la persona interessada si ho 
considera convenient. 

 
La documentació esmentada en aquest Reglament és de caràcter general i es reclamarà, a 
cada cas en particular, la documentació necessària per a realitzar correctament la valoració 
social i econòmica. 
 



Les fotocopies de la documentació rebuda seran guardades a l’expedient de la persona 
corresponent. 
 
Es garanteix la confidencialitat de les dades i el seu processament adequat, respectant en tot 
cas el que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades. La persona sol·licitant ha de 
firmar l’autorització expressa en el contracte assistencial de tractament de dades de caràcter 
personal (inclòs a l’annex 2). 
 
Article 14.- Pagament 
 
L’abonament de l’ajuda es pot realitzar directament a la persona destinatària o, en el casos 
on es proposi a l’informe tècnic, la persona destinatària haurà de consentir la cessió del crèdit 
a favor de la persona que hagi de ser retribuïda amb l’ajut o, en el seu defecte, a l’entitat 
prestadora del servei o motiu de l’ajuda. L’Ajuntament d’Esporles quedarà facultat per fer el 
pagament directe. 
 
Es tramitaran preferentment via transferència bancària al número de compte aportat. 
 
Article 15.- Comprovació de l’ús de l’ajuda 
 
Els/les professionals de referència comprovaran l’adequat compliment de la finalitat per la 
qual ha sigut aprovada l’ajuda econòmica contemplada en aquest Reglament. La 
comprovació s’adjuntarà a l’expedient de la persona beneficiària. 
 
La no destinació de l’ajut al fi corresponent és motiu d’infracció. 
 
Article 16.- Justificació de la despesa 
 
La justificació de la despesa s’acreditarà presentant les factures dels pagaments i despeses 
realitzats o mitjançant altres documents justificatius, davant el/la professional de referència 
dels Serveis Socials. 
 
La justificació s’haurà d’efectuar un cop haver fet ús de l’ajut i almenys, en un termini màxim 
de 2 mesos des de la data de concessió. 
 
La manca de justificació o la justificació incorrecta de l’ajut rebut pot ser motiu de penalitat. 
 
El/la professional de referència adjuntarà a l'expedient de la persona beneficiària la correcta 
justificació de l'ajut. 
 
 

CAPÍTOL VI.- DENEGACIÓ, REVOCACIÓ I INFRACCIONS 
 
Article 17.- Procediment de denegació, modificació, suspensió i renúncia 
 
17.1. Denegació de la prestació 
Podran ser denegades aquelles sol·licituds, malgrat complir amb els requisits establerts a 
l’article 8.2, on hi pugui concórrer alguna de les circumstàncies següents: 

A. La falta de tots o alguns dels requisits necessaris per a la seva concessió. 
B. Que la persona sol·licitant no resideixi efectivament en el municipi. 
C. Dificultar la tasca tècnica de valoració de la sol·licitud. 
D. Que existeixi una persona legalment obligada i amb possibilitat de prestar ajuda a la 

persona sol·licitant. 



E. Que l’ajuda sol·licitada no sigui adequada o suficient per a la resolució de la 
problemàtica plantejada. 

F. Que no existeixi crèdit suficient per l’atenció de la sol·licitud. 
G. Que en el termini dels 6 mesos anteriors a la sol·licitud li hagi estat extingida o 

revocada qualsevol altra ajuda o prestació social per incompliment de les condicions 
establertes en la seva concessió. 

H. El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les persones 
sol·licitants. 

I. Que es demostri que la persona sol·licitant pot satisfer adequadament les seves 
pròpies necessitats i/o amb el suport dels seus familiars, representants legals o 
guardadors de fet. 

J. Que l’atenció de la persona sol·licitant, en quant a la naturalesa de la prestació o per 
raó de residència, correspongui a una altra Administració pública. 

També és susceptible de denegació qualsevol altre circumstància que prèvia valoració de 
l’equip professional així ho declari. En quedarà constància escrita a l’expedient. 
 
17.2. Modificació de la prestació 
Es pot produir una modificació en la prestació quan les circumstàncies que van motivar la 
sol·licitud variïn. Es podrà modificar la finalitat i la quantitat de la prestació a proposta de la 
persona beneficiària o del/la professional. 
 
17.3. Suspensió de la prestació 
Es pot procedir a la suspensió de la prestació per alguna d’aquestes causes: 

A. Per voluntat o renúncia de la persona beneficiària a la prestació econòmica. 
B. Mort de la persona beneficiària. Quan l’ajuda s’hagi concedit a un nucli familiar l’equip 

de professionals valoraran si és pertinent o no la seva continuïtat. 
C. Per l’aparició de causes sobrevingudes que produeixin la impossibilitat material de 

continuar amb la prestació de l’ajut. 
 
17.4. Desistiment i renúncia 
La persona sol·licitant podrà desistir de la seva sol·licitud o renunciar al seu dret a la prestació 
reconeguda per mitjà d’un escrit dirigit a l’Ajuntament. Aquest dictarà una resolució on 
s’expressi la circumstància en que concorre, indicant els fets produïts i les normes aplicables. 
  
Article 18.- Revocació de les ajudes 
 
Serà procedent la revocació de les prestacions en motiu de les causes següents: 

A. En cas d’incompliment dels requisits per part de la persona beneficiària (compliment 
del pla de treball individualitzat, acceptació d’ofertes de treball, escolarització dels 
infants, etc.). Seran els serveis bàsics d’atenció social els que determinaran, en una 
proposta de resolució, la valoració sobre el compliment o eventual incompliment 
d’aquestes circumstàncies. 

B. Quan la persona beneficiària incompleixi totes o algunes de les obligacions adquirides 
amb l’acceptació de l’ajut. 

C. Falsejar, ocultar o mostrar obstrucció a les actuacions de comprovació per part del 
personal municipal de serveis socials i serveis econòmics, malgrat reunir la persona 
sol·licitant els requisits per a la concessió. 

D. Que hagi transcorregut el termini de tres mesos des de l’atorgament de l’ajuda sense 
que l’ingrés econòmic s'hagi pogut fer efectiu per causes imputables a la part 
interessada. Aquest fet es comunicarà per correu ordinari al domicili que la persona 
sol·licitant va declarar. 

E. La utilització de l’ajut amb una finalitat diferent d’aquella per a la qual va ser 
concebuda, constituirà causa determinant de la seva revocació i l’òrgan competent 



promourà l’acció executiva que correspongui, sense perjudici de les actuacions civils, 
penals o d’un altre ordre que en cada cas sigui procedent. 

F. Desaparició de totes o algunes de les circumstàncies que van donar lloc a la seva 
concessió. 

G. Per l’aparició de causes sobrevingudes que produeixin la impossibilitat material de 
continuar amb la prestació de l’ajut. 

H. Per ser beneficiari/a simultàniament d’una altra prestació amb la mateixa finalitat, és a 
dir, que tingui la mateixa naturalesa i atengui les mateixes necessitats, sense que tal 
circumstància hagi estat comunicada al Departament de Serveis Socials. 

I. Altres causes de naturalesa anàloga i caràcter greu imputables a la persona 
beneficiària, no previstes en els apartats anteriors. 

 
La revocació suposarà, en el casos pertinents, a la tramitació d’un expedient sancionador. 
 
La revocació anirà precedida per un termini de 10 dies hàbils des de la comunicació de la 
revocació per correu certificat, perquè la persona beneficiària pugui presentar els documents 
o justificacions pertinents. 
 
Article 19.- Infraccions i penalitats 
 
Constitueixen infraccions les accions següents: 
 

A. El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les persones 
sol·licitants , inclòs quan la persona sol·licitant reuneixi els requisits per la concessió. 

B. La no aplicació, en tot o en part, de la quantitat rebuda a les finalitats per a les quals 
fou concedida. 

C. L’incompliment reiterat i continu, per raons imputables a la persona beneficiària, del 
pla de treball individualitzat i dels acords relacionats amb la prestació concedida. 

D. La falta de justificació de l’ús donat als fons rebuts, la justificació incompleta o inexacta 
i la justificació fora de termini. 

E. L’obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de valoració, seguiment i/o 
comprovació per part de l’equip de professionals. 

F. Incompliment de l’obligació de comunicar al/a la professional qualsevol canvi o millora 
en les circumstàncies que van propiciar la concessió de l’ajut. 

 
Les persones beneficiàries de l’ajut o els/les representats dels mateixos seran els 
responsables d’aquestes infraccions.  
 
Les infraccions esmentades podran suposar les penalitats següents: 
 

A. Tancament temporal, entre dos i sis mesos, de l’expedient. 
B. Extinció de les prestacions concedides. 
C. La no valoració de la situació de la persona beneficiària durant un període de sis 

mesos a comptar des de la imposició de la penalitat. 
 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 

La Batlia queda facultada per dictar les disposicions internes que siguin necessàries per al 
desenvolupament i aplicació del present Reglament. 
 



Aquesta Ordenança entrarà en vigor quan hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils 
que indica l'article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de 
les Illes Balears i quan s'hagi publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 



Annex 1 
MODEL DE SOL•LICITUD GENERAL 

DADES PERSONALS 
Nom i llinatges  .......................................................................................... DNI 

......................................... Domicili  c/......................................................................................... 

núm........  pis ....... porta ...... municipi .............................................. CP........................... tel 

1......................................tel 2 ................................. fax ............................ a/e 

....................................................... 

EN REPRESENTACIÓ DE (NOMÉS si n’és el cas) 
Nom i llinatges  .......................................................................................... DNI 

.........................................Domicili c/......................................................................................... 

núm........  pis ....... porta ........ municipi ................................................. CP............................ 

tel 1...............................tel 2 ............................... fax ............................ a/e............................... 

 

EXPÒS: 
..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

  

DEMAN........................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

Esporles,........................................ 

Signatura 



 
Annex 2 

CONTRACTE ASSISTENCIAL 
 Contracte assistencial Codi registre: 

R1-I 02/01 
  

Contracte assistencial 

D’una part el/la Sr./a. Maria Ramon Salas, major d’edat, amb DNI 43168731P, que actua en 
nom de l'Ajuntament d'Esporles, amb domicili a Plaça de l'Ajuntament número 1, 07190, 
inscrita en el Registre amb el número CIF P0702000A i prestadora del servei; Unitat de 
Treball Social el qual està inscrit en el llibre de registre de serveis del Registre Central de 
Serveis Socials amb el número 28. 
  
I d’altra part, el/la Sr./Sra. _______________________, major d’edat, amb DNI 

_____________ i amb domicili al carrer ___________________________ número ____ de la 

població ______________, i    telèfon ____________. 

  
  
ACORDEN: 
  
1) La prestació del servei de : 
  
   Informació i orientació.   Suport socio-educatiu. 
  Atenció a la família, a la infància i a la joventut   Atenció a persones immigrants. 
  Préstec d'ajuts tècnics.   Orientació laboral. 
  Atenció a la dona. (Teleassistència, ...)   Prevenció del consum de drogues. 
   Suport psicosocial.   Ajudes econòmiques. 
  Ajuda a domicili.   Banc d'aliments. 
  Orientació laboral.   Altres: 
  Altres   Altres: 
  
  
2) La durada de la prestació del servei serà des de la data ____________ fins a 
_______________. 
  
3) El preu per a la prestació del servei serà de ____________ Euros/mes, que seran 
abonats__________________________________________________. 
(sistema de cobrament; si és gratuït, només cal dir que el servei és gratuït). 
4) Ambdues parts es comprometen a complir amb el que s’estableix en el reglament de règim 
intern del servei de ___________________, del qual se’n fa lliurament d’un exemplar a la 
signatura d’aquest contracte assistencial. 
  
5)Que coneix el reglament de règim intern dels serveis socials, que coneix el procediment i 
tramitació de la prestació i les causes de suspensió o cessament. 



  
6) Que la persona titular i beneficiaris de l'ajuda compliran amb els acords del pla de feina. 
  
5) Don el meu consentiment per al tractament de les meves dades personals i dels meus fills 
i/o filles menors d'edat amb la signatura d'aquest document, en compliment de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), 
aquestes dades seran incorporades en el fitxer HSI, de titularitat dels Serveis Socials de 
l'Ajuntament d'Esporles, inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades. 
  
Confirm la veracitat de les dades facilitades i que m'han informat dels drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant una petició acompanyada de DNI i si escau, 
dels documents acreditatius de la petició, dirigida a l'Ajuntament d'Esporles en els termes que 
estableix la LOPD i la llei 4/2009 de Serveis Socials. 
  
Lloc i data: 
  
  
Persona usuària                                                          Batle/ssa 
Nom i cognoms                                                         Nom i cognoms 
Signatura                                                                Signatura 
  

  
Annex 3 

BAREM PER A LA REGULACIÓ DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES DELS SERVEIS 
SOCIALS DE L’AJUNTAMENT D’ESPORLES 

 
 
Núm. Exp: .......................................................................... 
Treballador/a social: ........................................................... 
Data: ................................................................................... 
 

VALORACIÓ SOCIOLABORAL 

DADES FAMILIARS 

A. Família monoparental: 

a. Amb 1 infant: 1 punts 

b. Amb 2 infants: 2 punts 

c. Amb més de 2 infants: 3 punts 

B. Família nombrosa: 1 punt 

C. Famílies amb persones dependents a càrrec i/o amb alguna discapacitat reconeguda: 

2 punts 



D. Persona sola sense suport familiar o veïnal: 1 punt 

E. Persona sola sense suport familiar o veïnal major de 65 anys: 2  punt 

F. Altres: 1 punts 

 

SITUACIÓ ESPECIAL DE RISC  

Cada situació especial de risc rep el nom d’ “ítem”. Per cada situació especial de risc es 

marca una creu a la casella corresponent. Depenent del nombre d’ítems assenyalats, s’obté 

una puntuació segons el barem següent: 

1 ítem = 1 punt 
2 ítems = 2 punts 
3 o més ítems = 3 punts 

SITUACIÓ ESPECIAL DE RISC (ÍTEM)  
Condicions laborals precàries, desocupació i pobresa 
Problemes de salut que dificulten la integració familiar o comunitària  
Dificultats d’habitatge 
En tràmits de separació i/o divorci en l’any en curs 
Mort d’algun progenitor amb dol no superat 
Vulnerabilitat, risc o desemparament de la gent gran, infants i les persones 
adolescents 
Violència masclista i les diverses manifestacions de violència familiar 
Discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, discapacitat, malaltia, ètnia, 
cultura, religió o per qualsevol altra raó 
Dificultat d’integració familiar o comunitària derivada de la drogodependència i d’altres 
addiccions 
Vulnerabilitat, exclusió i aïllament social 
Problemes de convivència i/o cohesió social 
Urgències socials per causes sobrevingudes 
Necessitat extrema i severa 

  
PUNTUACIÓ TOTAL 
 
SITUACIÓ LABORAL (del membre del nucli de convivència que es trobi en la millor situació) 

SITUACIÓ LABORAL PUNTS 
Persona treballadora fixa / fixa discontinua 0 punts 
Persona treballadora per compte propi 1 punt 
Persona treballadora eventual 1 punts 
Persona desocupada cobrant prestació 0 punts 
Persona desocupada cobrant subsidi 1 punt 
Persona desocupada sense dret a subsidi 3 punts 
Persona desocupada de llarga aturada (+1 
any) 

2 punts 

Persona pensionista o jubilada amb quantia 
mínima 

1 punt 

Persona treballadora de la llar 2 punts 
Persona estudiant 1 punt 
RMI 1 punt 
Altres 1 punt 



 

 
TEMPS DE RESIDÈNCIA AL MUNICIPI 

A. De 3 mesos a 1 any: 1 punt 

B. D’1 any a 5 anys: 2 punts 

C. Més de 5 anys:  3 punts 

 

VALORACIÓ ECONÒMICA  
DADES ECONÒMIQUES DE LA FAMILIA 

Entenem per ingressos del nucli de convivència la suma de tots els ingressos nets de totes 

les persones que formen part del nucli x 12 o 14 pagues /12 mesos, a excepció d’aquells 

nuclis familiars que conviuen de forma provisional. 

Entenem per renta per càpita, els ingressos del nucli de convivència menys l’import del rebut 

de lloguer o hipoteca, l'import del subministrament d’aigua, electricitat i/o gas, les despeses 

de salut, educació i altres, dividit pel nombre de membres del nucli de convivència. En cas de 

estar pagant dues vivendes, es computarà només la de renta superior.  

S’entén per IPREM com l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples que s’utilitza a 

Espanya com a referència per les concessions d’ajudes, subvencions o subsidi d’atur. 

Substitueix el Salari Mínim Interprofessional com a referència per aquestes ajudes i es publica 

anualment a través de la Llei de Pressuposts. 

A partir del barem de renta per càpita, s’aplicarà la puntuació següent: 

IPREM del 2018: 537,84€ 

Si la renta per càpita és menys del 30% 
del IPREM  

4 punts 

Si la renta per càpita és del 30% al 50% 
del IPREM  

3 punts 

Si la renta per càpita és del 50% al 70% 
del IPREM  

2 punts 

Si la renta per càpita és del 70% al 100% 
del IPREM  

1 punt 

 

PLA DE PREVENCIÓ (de 0 a 3 punts) 

Implicació i motivació del recurs per a la resolució dels objectius del pla d’intervenció. 

Requerirà un increment en e l percentatge que li pertoca per situacions excepcionals, justificat 

amb informe social. 

 

INFORME PROPOSTA 

PUNTUACIÓ TOTAL:                   



QUANTIA SOL·LICITADA: 

QUANTIES REBUDES ANY EN CURS:  

 

PROPOSTA DEL TÈCNIC MUNICIPAL 

QUANTIA: 

ACCEPTADA  

DENEGADA 



Annex 4 
INFORME DE RESOLUCIÓ FAVORABLE DE LA PRESTACIÓ 

 
     Emès per: Tècnica en Serveis Socials 

  
     Dirigit a: Regidoria de Serveis Socials  
  
     Data: X de X del X 
  
     Motiu: Ajuda econòmica (UGN) 
  
     Registre d’entrada:  
  
    Vista i revisada la sol·licitud de les persones usuàries amb expedient obert al Departament 
de Serveis Socials Municipals amb el núm. X, des de Serveis Socials es recomana que es 
valori favorablement aquesta petició i li sigui concedida la següent ajuda econòmica:  
  
  
XXX,XX€      
  
Nº DE COMPTE 
  
  
  
  
  
     
  
  
Esporles, document signat electrònicament.                  

 
 

 
 
 
 



Annex 5 
DRETS, DEURES I OBLIGACIONS 

 
DRETS 
Article 7 de la Llei 4/2009 d’11 de juny de Serveis Socials de les Illes Balears 
Les persones destinatàries dels serveis socials tenen els drets següents: 
 
a) Dret a accedir al sistema de serveis socials en condicions d’igualtat sense discriminació per 
raó de lloc de naixement, idioma, ètnia, sexe, orientació sexual, estat civil, situació familiar, 
edat, discapacitat, religió, ideologia, opinió o qualsevol altra condició personal o social. 
 
b) Dret a rebre informació suficient i verídica, en termes comprensibles, sobre les prestacions 
i els recursos disponibles i sobre els requisits necessaris per accedir als serveis, i també 
sobre altres recursos de protecció social i sobre les competències de les administracions 
públiques en aquest àmbit. Per fer-ho efectiu, s’ha de disposar dels ajuts i els suports 
necessaris per comprendre la informació que els sigui donada si tenen dificultats derivades 
del desconeixement de la llengua, si tenen alguna discapacitat o per altres raons que ho 
justifiquin. 
 
c) Dret a rebre la valoració de la seva situació i, si és procedent, la valoració de les 
necessitats socials dels familiars o de les persones que en tenen cura, en un llenguatge clar i 
entenedor. 
 
d) Dret a disposar d’un pla individual d’atenció personal o familiar d’acord amb la valoració de 
la seva situació, que han d’aplicar tècnicament professionals mitjançant procediments 
reconeguts i acreditats.  
 
e) Dret a estar informades del procés d’intervenció social i a participar en l’elecció dels serveis 
o les prestacions entre les opcions que els presentin les administracions, sempre que aquests 
fets no vagin en contra del normal desenvolupament de l’atenció o perjudiquin a qualcuna de 
les parts que hi intervenen.  
 
f) Dret a rebre informació prèvia amb relació a qualsevol intervenció que els afecti, per tal que 
hi puguin donar consentiment específic i lliure. El consentiment ha de ser en tot cas per escrit 
quan la intervenció impliqui ingrés en un centre residencial. El consentiment de les persones 
incapacitades i de les persones menors d’edat s’atorga de conformitat amb el procediment 
legalment establert per a aquests casos.  
 
g) Dret a renunciar a les prestacions i als serveis concedits en els termes establerts per la 
legislació vigent, llevat que la renúncia afecti els interessos de les persones menors d’edat o 
de persones incapacitades o presumptament incapaces.  
 
h) Dret a la confidencialitat respecte de la informació que coneguin els serveis socials, d’acord 
amb la legislació de protecció de dades de caràcter personal.  
 
i) Dret a l’accés, en qualsevol moment, al seu expedient individual, d’acord amb el que 
estableix la legislació vigent, i en tot el que no vulneri el dret a la intimitat de terceres 
persones.  
 



j) Dret a l’assignació de personal professional de referència, en els termes establerts 
reglamentàriament.  
 
k) Dret a la participació regulada en el títol IV d’aquesta llei.  
 
l) Dret a rebre serveis de qualitat i a conèixer els estàndards establerts a aquest efecte.  
 
m) Dret a suggerir i a fer reclamacions.  
 
n) Dret a domiciliar-se sempre que es compleixin els requisits establerts a la normativa vigent.  
 
o) Dret a la continuïtat de la prestació dels serveis en les condicions establertes o 
convingudes.  
 
p) Dret a ser orientades cap a altres recursos alternatius que siguin necessaris.  
 
q) La resta de drets que estableixi la normativa reguladora dels centres i serveis.  
 
 
DEURES 
 
Article 8 de la Llei 4/2009 d’11 de juny de Serveis Socials de les Illes Balears 
Les persones destinatàries dels serveis socials tenen els deures següents:  
 
a) Complir les normes, els requisits, les condicions i els procediments establerts en les 
prestacions i els serveis; seguir el programa d’atenció i les orientacions que s’hagin acordat 
amb el personal professional competent, i comprometre’s a participar activament en el procés.  
 
b) Facilitar informació verídica sobre les circumstàncies personals, familiars i econòmiques, 
sempre que el seu coneixement sigui necessari per valorar i atendre la seva situació, i també 
comunicar les variacions que es produeixin.  
 
c) Destinar la prestació econòmica a la finalitat per a la qual fou concedida. 
 
d) Acudir a les entrevistes a les quals les citi el personal professional dels serveis socials. 
 
e) Contribuir al finançament del cost del servei quan es tingui capacitat econòmica i així 
s’estableixi normativament.  
 
f) Informar sobre qualsevol canvi que es produeixi quant a la seva situació personal, familiar, 
social i econòmica, que pugui donar lloc a modificar, suspendre o extingir la prestació.  
 
g) Complir el reglament de règim intern.  
 
h) Signar el contracte assistencial pertinent amb l’entitat prestadora del servei.  
 



i) La resta de deures que estableixi la normativa reguladora dels centres i serveis.  
 
OBLIGACIONS 
 
Article 8.2. del Reglament Municipal per a la regulació de les prestacions econòmiques 
d’urgència social de l’Ajuntament d’Esporles 
 
Les persones beneficiàries de les ajudes han de complir les obligacions següents: 
a) Acreditar els requisits exigits per tenir accés a les ajudes. 
b) Acceptar ofertes de treball tutelat i/o protegit formulades pels serveis públics d’ocupació o 
altres institucions competents, sempre que no s’acrediti impediment i a discreció de l’informe 
tècnic de referència dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics. 
c) Comunicar als Serveis Socials Municipals les variacions o canvis existents en la situació 
social i econòmica de la persona o nucli familiar que puguin modificar les circumstàncies que 
van donar lloc a la sol·licitud i resolució. 
d) Destinar la prestació a la finalitat que la va motivar. 
e) En els casos que es proposi a l’informe tècnic, el destinatari haurà de consentir la cessió 
del crèdit a favor de la persona que hagi de ser retribuïda amb l’ajuda, i l’Ajuntament 
d’Esporles quedarà facultat per fer el pagament directe a aquesta darrera. 
f) Amb caràcter general, la concessió de l’ajuda queda condicionada a l’acceptació 
d’obligatorietat de seguir un pla de treball individual i/o familiar per part de la persona usuària. 
g) Justificar l’ajuda mitjançant la presentació de factures acreditatives de la despesa. 
h) Comunicar als Serveis Socials de l’Ajuntament d’Esporles l’obtenció d’altres ajudes per a la 
mateixa finalitat. 
i) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que efectuï l’Ajuntament 
d’Esporles i facilitar tota la informació i documentació que li sigui requerida. 
j) Reintegrar els imports concedits quan no s’apliquin a les finalitats per a les quals es van 
concedir. 
k) Mantenir l’empadronament i la residència efectiva en el municipi d’Esporles durant el temps 
de percepció de l’ajuda. 
l) Qualsevol altra obligació relacionada directament amb l’objecte de l’ajuda que 
específicament s’estableixi a l’acord de concessió d'aquesta i que serà proposada conforme 
al criteri professional dels Serveis Socials Municipals.» 
 
  
SEGON. Sotmetre el projecte de Reglament per a la regulació de les prestacions 
econòmiques d’urgència social de l’Ajuntament d’Esporles a un període d'informació pública, 
per termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial dels Illes Balears i en 
el tauler d'anuncis de la Corporació, a fi que el veïnatge i les persones legítimament 
interessades puguin examinar l'expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions.  
  
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament 
[http://esporles.eadministracio.cat]. 
  
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de documents 
relacionats amb aquest assumpte. 
 
La Sra. Torres explica que atesa la proposta del Sr. Bordoy a la Comissió informativa i 
valorada pels serveis tècnics es proposa que es modifique l’article 4 afegint al text “amb la 
finalitat d’eliminació de barreres arquitectòniques” 
 
Tots els presents voten a favor d’introduir l’esmena. 
  



Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
9.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.- Per part de la Sra. Batlessa es presenten propostes 
d’urgència respecte: 1.- Modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a la 
celebració de cerimònies de matrimoni i funerals o homenatges civils. 2.- Modificació 
Ordenança Fiscal Reguladora del preu públic del servei d’escoleta infantil. 3.- Pressupost 
general per 2019 i Plantilla de Personal. 
 
La urgència de totes elles és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
9.1 – EXPEDIENT 437/2019.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA PER A LA 
CELEBRACIÓ DE CERIMONIES DE MATRIMONI I FUNERALS O HEMENATGES CIVILS.- 
La Batlessa dóna lectura a la següent: 
 

 
PROPOSTA DE BATLIA 

 Considerant que es va emetre informe de Secretaria en relació amb el procediment i la 
Legislació aplicable per procedir a la Modificació Ordenança Fiscal reguladora Taxa per a la 
celebració de cerimònies de matrimoni. 
  
Considerant que no és necessari informe tècnic-econòmic per adjuntar a l’ordenança perquè 
si no hi ha modificació dels imports li és d’aplicació l’estudi econòmic-financer de data 11 
d’octubre de 2016 signat per Raimundo Montis. 
  
Considerant que va ser lliurat el projecte de Modificació Ordenança Fiscal reguladora Taxa 
per a la celebració de cerimònies de matrimoni, elaborat pels Serveis Municipals de gestió 
dels espais municipals. 
  
Aquesta batlia considera que es compleixen els requisits necessaris continguts en les Normes 
legals citades anteriorment i que les tarifes i les quotes fixades en l'Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa s'ajusten als costos previsibles derivats de la utilització privativa , i es 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
  

ACORD 
  
PRIMER. Aprovar la Modificació Ordenança Fiscal reguladora Taxa per a la celebració de 
cerimònies de matrimoni i funerals o homenatges civils amb la redacció que a continuació es 
recull: 
  
«ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA CELEBRACIÓ DE 
CERIMÒNIES DE MATRIMONI I FUNERALS O HOMENATGES CIVILS 
 



Article 1r.- Fonament i naturalesa. 
Aquest Ajuntament, d’acord amb allò disposat a l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 de abril, 
regulador de les Bases de Règim Local i d’acord amb el que preveu l’article 20.3 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març, pel qual s’aprova el Text Refós d’Hisendes Locals, 
estableix la taxa per a la celebració de cerimònies de matrimoni i funerals o homenatges civils, 
que es regularan per la present ordenança. 

 
Article 2n.- Obligats al pagament. 
Estan obligats al pagament de la taxa reguladora d’aquesta ordenança qui es beneficiï dels 
serveis o activitats prestades o realitzades per aquest Ajuntament, a les que fa referència 
l’article anterior. 

 
Article 3r- Quantia. 
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes 
contingudes en els apartats següents: 

 
2.- S’estableix la següent tarifa per a totes les cerimònies de matrimoni: 
Per a residents al municipi, almenys un dels dos contraents: (dies hàbils i inhàbils): 30 
€/cerimònia. 
Per a no residents al municipi: (dies hàbils ) :100 €/cerimònia, (dies inhàbils ) : 120 
€/cerimònia. 
 
3.- S’estableix la següent tarifa per als funerals o homenatges civils: 
Casa des Poble: quantia recollida a l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ús d'espais 
municipals i per activitats amb ànim lucratiu a aquests espais 
Sala d’actes de Sa Fàbrica: 30€ per cerimònia. Aquesta també serà la tarifa per qualsevol altre 
espai que es pogués cedir pels actes d’aquest apartat, a excepció de la Casa des Poble, que 
té la seva pròpia taxa. 
 
Article 4t.- Obligacions de pagament. 
1.- L’obligació de pagament de la taxa reguladora d’aquesta Ordenança neix en el moment de 
la sol·licitud del servei. 
 
2.- El pagament de l’esmentada taxa s’efectuarà a la Tresoreria Municipal, com a pas 
previ a la tramitació de la documentació administrativa. 

 
Disposició final. 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al BOIB, i començarà a 
aplicar-se a partir de dita data, restant en vigor fins a la seva modificació o derogació 
expressa. 



 
I havent transcorregut el termini d’exposició al públic de trenta (30) dies de duració a 
comptar des de l’esmentat anunci sense que s’hagi presenta cap reclamació o suggerència, 
s’entén de conformitat amb el que disposa l’art. 17 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que 
s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, definitivament 
aprovades.»  
  
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició 
d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per 
termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les 
reclamacions que estimin oportunes. 
  
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament 
[http://esporles.eadministracio.cat]. 
  
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el 
termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
  
QUART. Facultar a Batlessa per subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte. 

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

 
9.2 – EXPEDIENT 434/2019.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL  
PREU PÚBLIC DEL SERVEI D’ESCOLA INFANTIL.-  
 
La Batlessa informa que aquest punt prèviament s’ha aprovat pel Consell del Patronat 
Escoles en sessió de data 2 de maig de 2019 
 
La Batlessa dóna lectura a la següent: 
 

PROPOSTA DE BATLIA  

Considerant que, amb data 16 / d’abril / 2019, es va iniciar procediment per modificar el preu 
públic de l’Escoleta per tal que no s’incrementi. 
L’increment del Salari Mínim interprofessional a 900€ suposa un increment del preu públic de 
l’escoleta molt important per les famílies i en determinats casos molt difícil d’assumir. L’equip 
de Govern d’aquest Ajuntament a presentat una proposta de Preu Públic social   amb el 
compromís de consignar als pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la 
cobertura del dèficit resultant. 
  
Considerant que de conformitat amb la Provisió d'Alcaldia de data 16 / d’abril / 2019, va ser 
emès informe per aquesta Secretaria referent al procediment a seguir i a la Legislació 
aplicable. 
  



Considerant que es va emetre pels Serveis Tècnics un informe tècnic econòmic sobre la 
Modificació Preu Públic Escoleta Municipal en relació amb el cost i rendiment del servei. 
  
Realitzada la tramitació legalment establerta es proposa al Ple l'adopció del següent 
  

ACORD  
  
PRIMER. PRIMER. Aprovar la Modificació Preu Públic Escoleta Municipal amb la redacció 
que a continuació es recull: 
  
“Article 3r.- Quantia de les tarifes de cada servei. 
  
 A) Per servei Educatiu. 
 Amb caràcter general, les quotes a pagar mensualment per assistència i estada d´un 
infant seran el 28,66% del salari mínim interprofessional (s.m.i.) mensual fixat en els 
pressuposts generals de l'Estat per a cada any.” 
  
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. 
  
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
9.3.- EXPEDIENT 385/2019 PRESSUPOST GENERAL 2019.-  
 
La Sra. Batlessa dona la paraula a la regidora d’Hisenda per tal que expliqui al Ple el seu 
projecte de Pressupost. 
El pressupost de 2019 és el darrer de la present legislatura, i mantén els principis que han 
fonamentat els comptes municipals dels darrers anys: la recerca del benestar de la ciutadania 
del poble, garantint la prestació d’uns serveis públics de qualitat sobre la base d’un model 
sostenible i responsable. 
 El pressupost municipal ha de seguir essent una eina per a impulsar aquelles polítiques que 
per a aquesta corporació són prioritàries: les actuacions de marcat caràcter social, educatiu i 
de foment de l’ocupació, mantenint de manera transversal eixos com el medi ambient, la 
millora energètica, la cultura, la igualtat i la joventut, entre d’altres. 
 L’objectiu dels comptes municipals és el de garantir el rol actiu de la corporació en la millora 
de la societat esporlerina, donant resposta a les demandes realitzades a través de les 
diverses vies de participació ciutadana.  
D’entre les principals característiques del pressupost de l’Ajuntament d’Esporles per a l’any 
2019 cal destacar les següents:  
- És un pressupost realista: enguany disposarem de 4.603.344,74 € per a un municipi que ha 
superat ja la barrera dels 5.000 habitants. La determinació de cada partida de despesa i 
d’ingrés es fa seguint criteris objectius i analítics.  



- És un pressupost ajustat al màxim tant a les prioritats com a les possibilitats de gestió: es 
parteix de l’anàlisi de les obligacions i competències municipals, i des d’aquest punt, es 
prioritza la despesa assumible.  
- Són uns comptes comprensibles i transparents: s’ha continuat amb l’esforç iniciat ja fa uns 
anys de reordenació i desglossament de partides ajustades a les necessitats reals 
d’execució, fet que inevitablement implica una anàlisi minuciosa de la liquidació. 
 - L’ordenació de partides, l’aclariment de conceptes i la inclusió de tots aquells compromisos 
d’ingrés ja quantificats, permet entendre millor el pressupost i garanteix una millor gestió.  
INGRESSOS: 1D’acord a les previsions d’ajudes que es rebran al llarg del 2019 i a la revisió 
de les liquidacions produïdes d’imposts i taxes, transferències corrents, s’ha establert un 
pressupost d’ingressos més ben ajustat a l’execució real. 
 Els impostos indirectes estan calculats damunt la mitjana aproximada dels tres darrers anys, 
sempre amb la prudència de no preveure uns ingressos excessius i que a final d’any no és 
puguin liquidar en la totalitat.  
Les taxes municipals s’ha calculat damunt els padrons dels darrers mesos i fent la mitjana 
amb la quantitat dels mesos que es dona el servei. 
 Destaca notablement l’increment de les transferències corrents i les transferències de capital, 
degut fonamentalment a les quanties que atorga el Consell de Mallorca, el Govern de les Illes 
Balears i el Govern de l’Estat i que ja estan compromeses i per tant, són pressupostables.  
DESPESES: Per al 2019, el pressupost de l’Ajuntament ha vist alliberat el crèdit de Ca l’Amet, 
fet que redueix els passius financers i permet dedicar gairebé 70.000€ a altres partides.  
El Capítol I veu incrementada la seva dotació respecte de 2018, i això és degut 
fonamentalment diverses causes: 
 - L’increment de 2,25% en les retribucions dels treballadors públics, el mínim establert per la 
Llei de Pressuposts Generals de l’Estat. 
 - L’assumpció del pacte d’establiment de la carrera professional horitzontal, aprovat en Mesa 
de Negociació i sotmès al Ple, per tal de que els treballadors de l’Ajuntament vegin plasmat 
aquest dret reconegut a Llei de l´Estatut Bàsic dels Empleats Públics i que en el 2019 serà 
aplicat en un 20%.  
- L’increment de les hores extraordinàries que pot realitzar la Policia, per tal de poder 
incrementar serveis necessaris en dies festius i vespres. 
 - El pas dels 11 als 13 regidors suposa haver de preveure una major dotació a la partida 
dedicada a dietes per assistència a plens, comissions i juntes, i igualment, s’augmenta la 
partida destinada als diferents grups polítics.  
 
Pel que fa al Capítol II, es mantenen previsions semblants a l’exercici anterior, amb 
determinades modulacions:  
- Els Serveis Socials mantenen el seu pes específic per al 2019, amb els serveis que es 
presten al centre de dia, l’atenció psicològica, les ajudes d’emergència social, les 
treballadores familiars i l’educadora de medi obert. S’inclou una partida dedicada al 
seguiment del Pla de Qualitat, tal i com correspon fer per a la seva adequada implementació i 
acreditació. A més, s’ha previst la dotació necessària per a poder realitzar dos dies d'atenció 
psicosocial enlloc d’un, atès que és un dels serveis més demandats en aquest àmbit. 
 - L’Ajuntament enguany continuarà fent un gran esforç per tal de mantenir el programa de 
col·laboració social, engegat anys enrere amb fons propis, i que contribueix indubtablement a 



l’increment d’oportunitats d’inserció i ocupació per a les persones beneficiàries i, a la vegada, 
permet visibles millores en el dia a dia dels serveis que ofereix l’Ajuntament. Es preveu la 
realització de dos tallers d’ocupació al llarg de l’any 2019 i seguir col·laborant amb altres 
programes que ja s’han iniciat amb èxit, com és la Garantia Juvenil – Joves Qualificats. 
 - Es referma l’aposta per l’educació amb el pressupost que es destina Patronat d’Escoles 
Municipals, (Escoleta i Escola de música i dansa). És obvi que aquestes escoles impliquen 
una inversió important dins el total del pressupost: l’esforç es fa per tal de garantir la qualitat 
d’aquests serveis i la seva continuïtat, tan valorada per la ciutadania i en costant millora.  
En aquest àmbit, cal també destacar la partida que es dedica al manteniment del Centre 
d’Educació Infantil i Primària Gabriel Comas i Ribas i als ajuts als llibres de text escolars. 
 - L’eix de promoció econòmica manté el seu pes específic amb actuacions com la Fira Dolça 
i la promoció dels mercats. El pressupost contempla el suport al comerç i a les persones 
emprenedores. Així, es preveu mantenir el servei que ofereixen els agents de 
desenvolupament local: enguany també disposarem d’un AODL subvencionat al 75%.  
- La cultura, la joventut i les festes mantenen les seves partides, amb l’objectiu de continuar 
essent un referent en aquestes àrees. L’activitat cultural esporlerina és certament un referent, 
i és una combinació entre l’esforç coordinat de l’ajuntament i les entitats, amb un ús d’uns 
espais adequats a aquest fi. Es mantenen les previsions per al foment de la cultura: l’edició 
del llibre de les Jornades d’estudis locals, el suport al Contesporles, a la digitalització de 
l’arxiu històric, i a la Banda Lira Esporlerina.  
 
 A més, es manté una partida específica per a les ajudes a l’adquisició de llibres de text i 
material escolar, tal i com s’ha vengut fent els darrers cursos.  
 
Pel que fa a festes la partida que l’Ajuntament hi destina segueix essent prou continguda: es 
manté el plantejament de no comprometre excessivament el pressupost municipal i al mateix 
temps, mantenir un bon nivell gràcies a la col·laboració del teixit associatiu esporlerí i la 
implicació de moltes persones i entitats, fet que converteix les nostres festes en un model 
participatiu i dinàmic.  
 Precisament, les entitats i associacions, aquest teixit social que enriqueix Esporles i que ja 
ens és tan característic, segueixen ocupant un lloc destacat dins els pressupostos, els quals 
procuren donar resposta a les seves demandes, fonamentalment, a través del Patronat de 
Cultura, Esports i Temps Lliure.  
 La previsió pressupostària per al manteniment dels espais i infraestructures municipals és 
indefugible i permet un ús veritablement públic, el qual s’ha vist reforçat en aquests dos anys 
gràcies al marc normatiu que s’ha anat elaborat per a regular-ne el se ús, incrementat per al 
2019 amb la reglamentació d’usos del Casal de Joves. Esporles disposa d’un ampli ventall 
d’instal·lacions i l’objectiu és mantenir l’equilibri entre el seu bon ús i la satisfacció de les 
demandes ciutadanes. El pressupost municipal contempla la previsió ajustada de despeses 
que s’hauran de fer e n àrees com els serveis d’atenció a la ciutadania, aigua, clavegueram, 
enllumenat, manteniment dels carrers, cementeri, recollida de fems i neteja, entre d’altres. 
Es manté la partida destinada al suport tècnic per part d’un enginyer, fet que permet agilitzar 
tràmits municipals (plans de seguretat, llicències d’activitats, etc.). En aquest àmbit, es 
destina un pressupost una mica superior a l’enllumenat, que es dedicarà a donar continuïtat a 
la realització d’OCAS, treballant cada any envers a una major eficiència i reducció dels 
consums.  



La partida destinada a la revisió i nova redacció del PAESC, implica donar un impuls a aquest 
document estratègic de planificació energètica i climàtica local.  
Finalment, cal assenyalar que l’Ajuntament mantén el seu compromís amb la solidaritat i les 
persones més desafavorides, col·laborant amb el Fons Mallorquí 4 de Solidaritat i altres 
activitats de caire solidari (amics dels animals, dentistes sobre rodes, etc.).  
 
Les inversions previstes als pressupost de 2019 són les següents: 
 - Rehabilitació de l’edifici de l’Escola de musica i dansa, amb una partida prevista de 
297.762€. Es tracta d’una inversió que significarà l’eliminació de les barreres arquitectòniques 
i l’ampliació i millora d’espais, per tant, redundarà en una millora de l’Escola i les seves 
instal·lacions, donant resposta així a una demanda tant de l’Escola com dels usuaris. 
 - Mobiliari  
- Digitalització arxiu  
- Llibres (ampliació del fons de la biblioteca pública) 
 -Ordinadors i altre equipament informàtic  
Finalment, s’ha previst un fons de contingència per a poder fer front a les tasques de 
reparació de l’aparcament de Can Campos, d’acord amb el projecte ja elaborat a tal fi. 
 
El Pressupost general 2019 resumit per capítols és el següent: 

 



 
 
En el cas del Patronat d’Escoles el seu pressupost és el següent: 
 

 
 
 
 
 



En el cas del Patronat Cultura el seu pressupost és el següent: 

 
La Plantilla de Personal que actualment es té pressupostada: 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
La Plantilla pressupostada al Patronat Escoles és la següent: 

 
 



La Batlessa dona la paraula als membres dels partits de l’oposició. 
En el cas de la Sra. Nadal explica que atès que serà un pressupost en el qual ella no estarà 
com a part de la corporació no entrarà en el seu detall. No obstant, vol deixar constància de 
que el capítol 1 és menja gran part del pressupost i per tant que s’hauria de revisar. 
 
El Sr. Bordoy manifesta que està totalment d’acord amb el pressupost salvo en determinades 
partides de capítol 2. Considera que si al plenari anterior s’ha hagut d’aprovar un expedient 
de factures sense crèdit al 2018 aquest fet s’hauria d’haver tingut en compte i incrementar 
totes aquelles partides que al 2018 varen quedar curtes per atendre les despeses 
efectivament realitzades. 
La Sra. López li explica que en principi hi haurà un major control de despeses per tal que no 
es repeteixi la situació de l’exercici anterior. A més, el pressupost és un document viu i si es 
detecta que algunes partides no son suficients és poden fer les oportunes modificacions de 
crèdit. 
El Sr. Quevedo el que considera es que ha hagut un increment massa elevat d’ingressos 
respecte l’exercici anterior i li fa por que això perjudiqui al pressupost si no es fan efectius 
aquests ingressos pressupostats. 
La Sra. Ramón li explica que aquest increment d’ingressos és simplement que atès que ens 
trobam en el mes de maig ja sabem molts imports de subvencions que ingressarà 
l’Ajuntament i per tant és poden pressupostar. 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb el següent resultat: 

- Set (7) vots a favor de MÉS 

- Quatre (4) abstencions del PP, PSOE i el Regidor no adscrit 
 
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.   
1243/19 al 1682/2019  i registre de sortida del núm. 310/2019 al 385/2019. Així com es donen a 
conèixer les disposicions oficials més rellevants hagudes des de l’últim ple. 
 
 
11.-DECRETS DE BATLIA.- La secretària, dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de 
l’últim Ple del núm. 183/2019 al  251/2019. 
 
 
12.-  PRECS I PREGUNTES.-  
 
No hi ha precs ni preguntes. 
 
Atès que és suposa que serà el darrer plenari els regidors que no es presenten a les properes 
eleccions, aquests volen despedir-se de la corporació. 
 
La Sra. Nadal manifesta que no es torna a presentar a eleccions però que durant 12 anys de 
dedicació a après molt i està molt contenta de la bona relació i respecte que hi ha hagut entre 
tots els membres del Ple. 
 



El Sr. Quevedo, igual que la Sra. Nadal, tampoc es presenta a les eleccions i per tant aquest 
és el seu darrer Ple. Està molt content de haver dedicat 12 anys a ser regidor d’Esporles. Són 
12 anys dels qual destaca el companyerisme i respecte que ha hagut entre tots encara que 
no es comparteixi la ideologia política. 
 
La Sra. Batlessa els hi agraeix la seva dedicació i al Sr. Quevedo en especial li dona les 
gràcies per haver estat el President de la Mancomunitat de la Serra de Tramuntana. 
 
De l’equip de Govern també hi ha regidors que en principi no repetiran l’experiència. 
 
En el cas del Sr. Vidal han sigut 12 anys de dedicació dels quals està molt satisfet i desitja 
agrair al personal, a companys de partit, a la batlessa Maria Ramon i a tots i cada un dels 
membres de l’oposició, el temps i experiències compartides. 
 
La Sra. Torres ha estat durant 8 anys dedicada a la política i destaca principalment tot el que 
a après durant aquests anys. 
 
El Sr. Palou manifesta que està molt satisfet de haver viscut aquesta experiència que a durat 
quatre anys però ha de deixar la política per poder dedicar-se a altres coses molt distintes. 
 
El Sr. Salido, igual que els seus companys agraeix  a tots la bona relació que s’ha mantingut 
entre tots i durant els 6 anys en els que ell ha sigut regidor. 
 
Un cop examinats els punts assenyalats a l’ordre del dia, essent les vint i trenta la Sra. 
Batlessa aixecà la sessió, i per fer-hi constar el que s’hi ha tractat, jo la Secretaria  en donc fe, 
i amb el seu vist-i-plau estenc la present acta al lloc i la data assenyalats a l’encapçalament. 
 
 
 Esporles, 2 de maig de 2019 
 
 La Secretaria       Vist-i-plau 
           La Batlessa  
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