
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
EL DIA 26 DE SETEMBRE  DE 2019 
 
 
   
Membres assistents: 
 
Maria Ramon Salas  
Marta Neus Lopez Cortes  
Joan Ferra Terrassa  
Maria Antònia Castell Polo 
Miguel Fernàndez de Heredia Cañellas  
Ana Maria Bosch Estades  
Juan José Garrofe Marimón  
Maria Romero Matas  
Antonio Bordoy Fernández  
Maria Sureda Matamalas  
Bárbara Calvo Alomar  
José Pol Font  
Antoni Asensio Campoy  
 
  
 
 
 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores i 
trenta minuts de dia vint-i-sis de setembre  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 del Sra. batllessa, 
Maria Ramon Salas, i amb l’assistència dels senyors regidors que es relacionen a 
l’encapçalament, amb l’objecte de celebrar sessió ordinària i en ella tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a secretària la Sra. 
Francisca Maimó Molina 
 

 
 
1.- ACTA ANTERIOR.- La Sra. presidenta pregunta si qualque membre de la Corporació ha de 
fer qualque observació a l’acta de la sessió ordinària de dia 25 de juliol de 2019. 
 
 No es presenta cap observació, i sotmesa a votació es aprovada per unanimitat. 
 
 
2.- EXPEDIENT 991/2019.- APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 
DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA TRAMITAT PER 
LA FELIB.- La batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 
 
PROPOSTA D’ACORD DE  L’AJUNTAMENT D’ESPORLES D’ADHESIÓ AL CONTRACTE 
DERIVAT 1/2018 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA 
AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARS ADJUDICAT 
PER LA FELIB A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 1/2018).  
 
Antecedents.-  



1.- La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, (FELIB), va aprovar en la sessió del 
seu Consell Executiu, de data 31 de gener de 2019, prèvia tramitació del corresponent 
procediment a tal efecte, i de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques publicats al perfil de contractant de l’entitat i a la 
plataforma de contractes de l’Estat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia 
elèctrica, amb destinació a les entitats local de les Illes Balears, d’acord amb el següent detall 
d’empreses seleccionades per lots:  
 
1) GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. : Lots 1, 2 i 3. 
2) ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3. 
3) IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3. 
 
Es va procedir a la formalització efectiva dels citat Acord marc amb les empreses 
adjudicatàries, en data 1 de març de 2019. 
 
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte 
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars publicat al perfil de contactant de 
l’entitat, la FELIB va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió del seu 
Consell Executiu de 17 d’abril de 2019, el contracte derivat de l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA 
ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva 
del present acord.  
 
3.- En data de 24 de maig de 2019, es va formalitzar, entre la FELIB i l’entitat mercantil 
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament 
elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.  
 
Fonaments de Dret.- 
 
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques publicats al 
perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia 
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de les Illes Balears. 
Segon.- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en especial la 
regulació respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 
respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant 
aplicable.  
Tercer.- Llei 7/1985, de 2 d‘abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i Llei 20/2006, de 
15 de desembre, municipal i de règim local de les illes Balears i resta de disposicions vigents 
en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats 
locals. 
 
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, es proposa al Ple, l’adopció dels següents,  
 
ACORDS 
 
Primer.- Que el municipi d’Esporles s’adhereixi al contracte derivat de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de les Illes Balears, per un 
termini de dotze mesos, des de la formalització de contracte derivat, d’acord amb el següent 
detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes: 
 
Preus terme d’energia: 
 



Lot Baixa Tensió 
BT1 

Sublot Període Tarifa (€/Kwh) 

Baixa tensió BT1 BT1.1 (2.0A) P1 0,1392 

Baixa tensió BT1 BT1.2 (2.0DHA) P1 0,1695 

Baixa tensió BT1 BT1.2 (2.0DHA) P3 0,0824 

Baixa tensió BT1 BT1.3 (2.0DHS) P1 0,1711 

Baixa tensió BT1 BT1.3 (2.0DHS) P2 0,0952 

Baixa tensió BT1 BT1.3 (2.0DHS) P3 0,0755 

Baixa tensió BT1 BT1.4 (2.1A) P1 0,1524 

Baixa tensió BT1 BT1.5 (2.1DHA) P1 0,1842 

Baixa tensió BT1 BT1.5 (2.1DHA) P3 0,0973 

Baixa tensió BT1 BT1.6 (2.1DHS) P1 0,1853 

Baixa tensió BT1 BT1.6 (2.1DHS) P2 0,1117 

Baixa tensió BT1 BT1.6 (2.1DHS) P3 0,0810 

 

Lot Baixa Tensió 
BT2 

Sublot Període Tarifa (€/Kwh) 

Baixa tensió BT2 BT2.1 (3.0A) P1 0,1259 

Baixa tensió BT2 BT2.1 (3.0A) P2 0,1094 

Baixa tensió BT2 BT2.1 (3.0A) P3 0,0874 

 

 

Lot Mitja Tensió 
MT1 

Sublot Període Tarifa (€/Kwh) 

Mitja tensió MT1 MT1.1  (3.1A) P1 0,1116 

Mitja tensió MT1 MT1 .1 (3.1A) P2 0,1030 

Mitja tensió MT1 MT1 .1 (3.1A) P3 0,0822 

Mitja tensió MT1 MT1 .2 (6.1A) P1 0,1207 



Mitja tensió MT1 MT1 .2 (6.1A) P2 0,1097 

Mitja tensió MT1 MT1 .2 (6.1A) P3 0,1042 

Mitja tensió MT1 MT1 .2 (6.1A) P4 0,0987 

Mitja tensió MT1 MT1 .2 (6.1A) P5 0,0877 

Mitja tensió MT1 MT1 .2 (6.1A) P6 0,0712 

 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu el Plec de clàusules 
administratives particulars de la licitació duta a terme per part de la central de contractació de 
la FELIB. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (C/Sant Joan de 
Deu,1, 2ª, 07007, Palma), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
Juntament amb això, posar-se contacte amb el gestor d'Endesa Energia SAU amb el que 
aquesta entitat local te el seu contacte habitual. En cas de no conèixer-ho o de tenir dificultats 
per comunicar-se amb ell, contactar amb el gestor del contracte: 

Sr. Juan Luis Muntanya Nuño 

Telèfon fix: 971-10.76.85 

Telèfon mòbil: 656.600.084 

Correu electrònic: juanluis.montana@endesa.es 

  .  

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears per 
correu electrònic felib@felib.es o per correu postal al carrer General Riera, 111, 07010, 
Palma). 
 

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

 

3.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.-  

3-1-. Per part de la Sra. batlessa es presenta proposta d’urgència respecte als Plans d’Acció 
per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). La urgència és aprovada per unanimitat dels 
assistents. 

PROPOSTA URGENT DE BATLIA 
 

El municipi de Esporles es va adherir al “Pacte de Batles i Batlesses” pel Ple Municipal 
celebrat el 24 de febrer de 2011. Amb aquesta l’adhesió, el municipi assumia la 
responsabilitat de vetllar per aconseguir l’objectiu 20/20/20 per contribuir en l’eficiència 
energètica i mitigar el canvi climàtic d’una manera planificada i efectiva. 
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En data 28 de març de 2019 el Ple de l’Ajuntament es va adherir al nou “Pacte de Batles i 
Batlesses pel Clima i l'Energia Sostenible”. 
 
Els municipis adherits al nou “Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l'Energia Sostenible” es 
comprometien a executar accions per assolir reducció d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle de com a mínim del 40%, augmentar l’eficiència energètica un 27% i l’ús 
d’energies renovables un 27% a l’any 2030. Tot això conjuntament amb l’adopció d’una 
estratègia d’adaptació al canvi climàtic, que han de quedar recollits en els nous Plans d’Acció, 
anomenats “Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). 
 
Atès que el document PAESC el varem rebre dijous dia 24 de setembre de 2019 per part de 
l’empresa redactora i que és necessària la seva aprovació abans de dia 30 de setembre de 
2019. 
 
Aquesta Batlia, d’acord amb les atribucions que li confereixen les disposicions vigents, pel 
present proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar, si escau, el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima del municipi 
d’Esporles 
 

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

3-2.-  Per part de la Sra. batlessa es presenta proposta d’urgència relativa a la Declaració 
Institucional relativa a la declaració d’emergència climàtica, presentada de manera conjunta 
PSIB – PSOE i MÉS PER MALLORCA APIB.  La urgència és aprovada per unanimitat dels 
assistents. 

La batlessa Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 
 
 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT D’ESPORLES RELATIVA A 
LADECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 
 
L’Ajuntament d’Esporles reconeix que el planeta, així com els éssers vius i els ecosistemes, 
es troben en greu perill i prova d’això són els recents informes sobre l’estat de la biodiversitat 
del IPBES i sobre l’escalfament global de 1,5 ºC del IPCC, que alerten d’un rumb que porta a 
l’extinció d’una gran part dels ecosistemes terrestres. Un milió d’espècies estan amenaçades 
per l’activitat humana. També s’està a prop del punt de no retorn front al canvi climàtic. No 
respondre davant la crisi ecològica i civilitzatòria suposaria la mort de milions de persones, a 
més de l’extinció irreemplaçable d’espècies imprescindibles per a la vida a la Terra, donades 
les complexes interrelacions ecosistèmiques. 
 
En aquest sentit, acceptam la veritat de la crisi climàtica i la gravetat de la situació. Admetre 
les evidències científiques, així com avançar en el camí de reducció de les emissions és 
l’única manera de protegir l’existència d’un futur per al municipi. La ciutadania ha d’entendre 
la urgència i irreversibilitat d’aquesta lluita i l’Ajuntament d’Esporles pot tenir un paper clau en 
la formació, educació i informació sobre el necessari fre a les emissions i realitzar una vital 
adaptació a les conseqüències de l’increment de la temperatura global.  
 
Declarar l’emergència climàtica requereix assumir el compliment de compromisos polítics 
reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la consegüent assignació de 
recursos per fer front a aquesta crisi. Cal establir un full de ruta vinculant, capaç de garantir 



les reduccions de gasos d’efecte hivernacle anuals necessàries, abandonar els combustibles 
fòssils, apostar per una energia 100% renovable i reduir a zero les emissions netes de 
carboni el més aviat millor, de manera urgent i prioritària, en línia amb les indicacions de 
l’informe del IPCC per limitar l’augment de les temperatures globals a 1,5 ºC. 
 
Un estat d’emergència implica redirigir tots els recursos disponibles per afrontar la crisi 
climàtica amb els problemes associats que comporta. 
 
La declaració d’emergència climàtica suposa iniciar un procés d’educació, formació i 
conscienciació a tota la població sobre la veritat de la crisi ecològica i l’enorme canvi 
necessari per a frenar l’emergència. Davant d’aquesta emergència, l’Ajuntament es 
compromet a iniciar aquest procés de transformació social i assegurar la plena consecució 
dels següents objectius generals. 
 
L’AJUNTAMENT D’ESPORLES ES COMPROMET A: 
 
1. Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per garantir reduccions 
de gasos d’efecte hivernacle per arribar al balanç net zero no més tard de 2040 i, si pot ser, 
abans de 2035, així com aturar la pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes com 
única resposta possible per evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l’humà. 
 
2. Abandonar els combustibles fòssils, apostant per una energia 100% renovable de manera 
urgent i prioritària. Per això, s’hauran d’analitzar les vies per assolir aquest objectiu i proposar 
els plans d’actuació necessaris, entre d’altres, frenar noves infraestructures fòssils; 
aconseguir l’autoconsum elèctric amb 100% renovables i una mobilitat sostenible el més aviat 
millor, crear espais per als vianants, fomentar la bicicleta i altres mitjans de transport no 
contaminants; reduir la demanda d’energia fins consums sostenibles, promoure l’augment de 
l’eficiència energètica i de les instal·lacions renovables; crear espais educatius i la informació 
a la població sobre l’emergència climàtica; aconseguir una política de residu 0; evitar els 
bancs amb què treballa el municipi que financen projectes basats en combustibles fòssils. A 
més, és imprescindible donar suport a la gestió enfocada a la recuperació de la terra fèrtil i el 
fre de l’erosió, la recuperació dels aqüífers i de les pastures a través de la gestió intel·ligent 
del territori. 
 
3. Avançar, entre altres, en una economia local i de proximitat, que impulsi la sobirania 
alimentària, la silvicultura, l’agricultura i la ramaderia ecològica i de proximitat, assolint el més 
aviat possible al ple subministrament agroecològic en els serveis de restauració municipals i 
estenent-ho a la resta de la població.  
 
4. Iniciar la necessària adaptació del municipi a la crisi climàtica, la qual té com a 
conseqüència l’increment de la temperatura global, les onades de calor, la irregularitat de les 
precipitacions, l’augment del nivell del mar i altres manifestacions que ja s’estan fent paleses.  
 
5. La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de totes les 
mesures que s’apliquin, per la qual cosa cal establir un mecanisme de presa de decisions 
ciutadanes de caràcter vinculant, amb competències en matèria de vigilància, seguiment i 
control de les mesures adoptades; per a això, serà necessari establir indicadors i objectius 
verificables i quantificables, tot garantint que aquest mecanisme integri especialment la visió 
de gènere i d’altres col·lectius vulnerables. 
 
6. Col·laborar en les mobilitzacions i activitats per a conscienciar sobre el perill del canvi 
climàtic i en les reivindicacions concretes i generals que reivindiquin mesures per a posar-hi  
 



 

3-3.- Per part de la Sra. batlessa es presenta proposta d’urgència relativa a la Declaració 
Institucional en defensa dels drets lingüístics i de suport a la ciutadana esporlerina Paula 
Rotger, presentada de manera conjunta pel PSIB – PSOE i MÉS PER MALLORCA APIB.  La 
urgència és aprovada per unanimitat dels assistents. 

La batlessa Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT D’ESPORLES EN DEFENSA DELS 
DRETS LINGÜÍSTICS I DE SUPORT A LA CIUTADANA ESPORLERINA PAULA ROTGER 
 
FETS 

1. La senyora Paula Rotger, ciutadana resident a Esporles, fa feina a les dependències 
de l’Aeroport de Palma, on és delegada de personal a la seva empresa.  

2. D’acord amb la versió de la senyora Rotger, dia 25 de juny d’enguany va anar a 
l’aeroport per fer tasques relacionades amb la seva representació sindical. En el 
moment d’accedir-hi, hi va haver un problema tècnic amb l’arc de seguretat al control 
d’accés. Tot i això, el guarda de seguretat la va autoritzar a passar. Un cop ja dins 
l’aeroport, dos agents de la Guàrdia Civil la varen anar a cercar per requerir-li que 
tornàs a passar pel control de seguretat. La senyora Rotger, després de passar per 
segona vegada per l’arc, s’adreçà als agents tot dient-los “Gràcies”. Un agent de la 
Guàrdia Civil li contestà “A la autoridad se le habla en español: ahora no pasas”. 

3. D’ençà d’aquest episodi, la  senyora Rotger ha patit diferents tipus de represàlies per 
haver fet servir la nostra llengua a la feina. Així, en l’àmbit laboral, AENA li ha retirat 
l’acreditació per treballar a l’aeroport durant un mes, el que suposa estar suspesa de 
feina durant aquest període. 

4. A banda d’això, s’han interposat dues denúncies contra ella, què podrien suposar, si 
prosperessin, sancions de fins a 200.000 euros. 

5. Uns dies després que es coneguessin els fets, el cotxe de la Sra. Rotger va aparèixer 
amb dues pintades fetes amb esprai a un aparcament d’Esporles, fet del qual se’n 
feren ressò diversos mitjans de comunicació. 

6. Tant la senyora Rotger com l’Obra Cultural Balear, així com representants del Govern 
de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma han demanat a les 
autoritats competents poder accedir a les imatges de les càmeres de seguretat per 
poder demostrar què va passar realment, petició que no ha estat considerada fins a 
hores d’ara. 

7. L’incident  viscut en aquest cas per la senyora Rotger, s’afegeix a les freqüents 
vulneracions del dret de tria de llengua a les Illes Balears en institucions que depenen 
de l’Estat. 

FONAMENTS DE DRET 
1. L’article 3 de la Constitució espanyola de 1978 expressa el següent: 

1. El castellà és la llengua espanyola oficial de l’Estat. Tots els espanyols tenen el deure de 
conèixer-la i el dret d’usar-la. 
2. Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives Comunitats 
Autònomes d’acord amb els seus Estatuts. 
3. La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que 
serà objecte d’especial respecte i protecció. 
 
2. L’article 14 de la mateixa Constitució parla del dret de no discriminació: 
 



Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de 
naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o 
social. 
 
3. L’article 4 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears estableix el següent: 

1. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, té, juntament amb la castellana, el caràcter 
d’idioma oficial. 
2. Totes les persones tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la, i ningú no pot ser discriminat per 
causa de l’idioma. 
3. Les institucions de les Illes Balears han de garantir l’ús normal i oficial dels dos idiomes, 
han de prendre les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i han de crear les 
condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels 
ciutadans de les Illes Balears. 
 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 
Primera. L’Ajuntament d’Esporles està compromès amb el dret de lliure elecció de llengua 
oficial per part de qualsevol ciutadà o ciutadana de les Illes Balears i amb la conservació i 
recuperació de l’ús social de la llengua catalana en aquesta comunitat. 
Segona. L’Ajuntament d’Esporles condemna solemnement qualsevol discriminació contra 
qualsevol persona. En aquest sentit, manifesta tot el seu suport a la ciutadana esporlerina 
Paula Rotger quant als fets exposats.  
Tercera. L’Ajuntament d’Esporles condemna igualment les agressions en els seus béns que 
ha patit la senyora Rotger. 
Quarta. L’Ajuntament d’Esporles sol·licita a AENA que faci públic el contingut del vídeo de 
seguretat relatiu a l’incident exposat, ja que podria aclarir els fets definitivament. 
Cinquena. Aquest Ajuntament dóna suport a les persones que volen fer valer el dret a utilitzar 
la llengua catalana en qualsevol circumstància, a les Illes Balears, es posa a disposició de 
d’aquells que pateixin actes de discriminació per motiu de la llengua oficial amb què 
determinen comunicar-se. 
Sisena. L’Ajuntament vol palesar la necessitat que tota la ciutadania, i de forma especial els 
servidors públics, s’impliquin en la defensa dels drets lingüístics legalment establerts, per tal 
d’afavorir un bon clima de convivència a la nostra comunitat. 
 
 
4.- 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.  
2812/19 al 3524 i registre de sortida del núm. 660/19 al  887.Així com es donen a conèixer les 
disposicions oficials més rellevants hagudes des de l’últim ple. 
 
 
5.-DECRETS DE BATLIA.- El secretari, dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de 
l’últim Ple del núm. 494/19 al  567/19. 
 

 
 PRECS I PREGUNTES.- 
 

 Un cop examinats els punts assenyalats a l’ordre del dia, essent les denou hores i 
quaranta-cinc minuts la Sra. batlessa aixecà la sessió, i per fer-hi constar el que s’hi ha 



tractat, jo la secretària accidental en donc fe, i amb el seu Vist-i-plau estenc la present Acta al 
lloc i la data assenyalats a l’encapçalament. 
 
  
La secretària,         Vist i plau 
          La batlessa  


	UMembres assistents:

