
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
EL DIA 28 DE NOVEMBRE 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  
Antonio Bordoy Fernández  
Maria Sureda Matamalas  
Bárbara Calvo Alomar  
José Pol Font  
Antoni Asensio Campoy  
 
 
Membres que excusen la seva assistència 
Maria Romero Matas  
  
 
 
 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores i 
trenta minuts de dia vint-i-vuit de novembre 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 31 d’octubre de 2019. 
 
 No es presenta cap observació, i sotmesa a votació es aprovada per unanimitat. 
 
 
 
2.- EXPEDIENT 1255/19.- APROVAR INICIALMENT LA DISSOLUCIÓ DEL PATRONAT 
D’ESCOLES MUNICIPALS.-  La batlessa dóna lectura a la següent:  
 

PROPOSTA DE BATLIA 
  
Considerant que, amb data 10 de maig de 2001 es va publicar al BOIB núm. 56 els Estatuts 
del nou Organisme Autònom Local denominat «Patronat d'Escoles Municipals d'Esporles» per 



a la gestió del servei de Educació Infantil primer cicle (0 a 3 anys), l’Ensenyament de la 
Música i Dansa i el servei d’Educació d’Adults i que  no se li van adscriure béns. 
 
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria i de intervenció, es 
proposa al Ple l'adopció del següent 
  

ACORD 
  

PRIMER. Aprovar inicialment la Dissolució Patronat d'Escoles Municipal d'Esporles amb 
efecte des de 1 de gener de 2020, la creació del qual va ser aprovada  per Acord del Ple i 
publicada al BOIB núm.56 de data 10 de maig de 2001 
  
SEGON. Publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província per termini de 20 dies, perquè es 
presentin les al·legacions oportunes. 
  
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament 
[http://esporles.eadministracio.cat]. 
  
TERCER. Gestionar el Servei en endavant a través de gestió directe per part de l’Ajuntament 
sense òrgan especial d’administració. 
  
QUART. Succeir universalment a la Institució per part de la Corporació, assumint els drets i 
les obligacions de l'Organisme Autònom Local extingit pel propi Ajuntament. 
  
CINQUÈ. Facultar a la batlessa perquè prengui els Acords pertinents en relació amb 
l'expedient de Dissolució Patronat d'Escoles Municipal d'Esporles. 
  
SISÈ. Donar trasllat per a la seva comunicació a la Delegació d'Hisenda, a la Comunitat 
Autònoma, a l'Institut Nacional d'Estadística i a la Seguretat Social, perquè realitzin les 
actuacions oportunes, una vegada conclòs l'expedient. 
  
SETÈ. Aquest Acord serà definitiu si no es presenten al·legacions en el termini d'informació 
pública. 
 
 Sotmesa a votació la proposta aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
3.-  EXPEDIENT 1258/19.- APROVAR CRITERIS D’AUTORITZACIÓ I CALENDARI 
D’ACTIVITATS NO PERMANENTS DE RECORREGUT PEL 2020. La batlessa dóna lectura a 
la següent: 
 

PROPOSTA DE BATLIA 



La Comissió de Cooperació en matèria d’activitats no permanents menors de recorregut, a la 
sessió celebrada dia 4 d’octubre de 2019, adoptà per unanimitat, entre altes, els acords 
següents: 
1) Aprovar el document proposta dels criteris d’autorització i de priorització d’activitats 
2) Aprovar el calendari unificat d’activitats no permanents de recorregut d’afectació al trànsit 
interurbà de l’illa de Mallorca. 
 
D’acord amb el que disposa el Reglament de desenvolupament, en matèria d’activitats no 
permanents de recorregut a l’àmbit de l’illa de Mallorca, de la llei 7/2019, de 26 de novembre, 
de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les illes Balears, propòs el següent: 
 

ACORD 
  

PRIMER. Aprovar els criteris d’autorització i de priorització d’activitats proposats per la 
Comissió. 
  
SEGON. Aprovar el calendari  d’activitats no permanents de recorregut d’afectació al trànsit 
interurbà de l’illa de Mallorca de competència municipal. 
 
 Sotmesa a votació la proposta fou aprovada favorablement per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
4.- EXPEDIENT 1257/19.- APROVAR INICIALMENT LA DISSOLUCIÓ DEL PATRONAT 
MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTS I TEMPS LLIURE.- La batlessa dóna lectura a la 
següent: 
 

PROPOSTA DE BATLIA  
Considerant que amb data 26 de gener 1988 per Acord de Ple es varen aprovar els Estatuts 
de l’Organisme Autònom Local denominat «Patronat Municipal de Cultura, Esports i Temps 
Lliure» per a dinamització de la vida cultural, recreativa i esportiva del poble d’Esporles i que  
actualment no té bens adscrits. 
  
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria i de intervenció, es 
proposa al Ple l'adopció del següent 
  

ACORD 

  
PRIMER. Aprovar inicialment la Dissolució del Patronat Municipal de Cultura, Esports i Temps 
Lliure amb efecte des de 1 de gener de 2020, la creació del qual va ser aprovada  per Acord 
del Ple de data 26 de gener de 1988 
  



SEGON. Publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província per termini de 20 dies, perquè es 
presentin les al·legacions oportunes. 
  
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament 
[http://esporles.eadministracio.cat]. 
  
TERCER. Gestionar el Servei en endavant a través de gestió directe per part de l’Ajuntament 
sense òrgan especial d’administració. 
  
QUART. Succeir universalment a la Institució per part de la Corporació, assumint els drets i 
les obligacions de l'Organisme Autònom Local extingit pel propi Ajuntament. 
  
CINQUÈ. Facultar a la batlessa perquè prengui els Acords pertinents en relació amb 
l'expedient de Dissolució del Patronat Municipal de Cultura, Esports i Temps Lliure. 
  
SISÈ. Donar trasllat per a la seva comunicació a la Delegació d'Hisenda, a la Comunitat 
Autònoma, a l'Institut Nacional d'Estadística i a la Seguretat Social, perquè realitzin les 
actuacions oportunes, una vegada conclòs l'expedient. 
  
SETÈ. Aquest Acord serà definitiu si no es presenten al·legacions en el termini d'informació 
pública. 
 Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
5.- EXPEDIENT 1231/19.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.- 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 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost 
de Construccions, Instal·lacions i Obres 
  
Considerant que es va emetre Informe d'Intervenció. 
  
Considerant que va ser lliurat el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de 
l'impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, elaborat pels Serveis Municipals. 
  
Atès que es considera que es compleixen els requisits necessaris es proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent 
  

ACORD 



  
PRIMER. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres amb el contingut que s'adjunta a l'Annex. 
  
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 
 
 

6.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.-  

Per part de la Sra. batlessa es presenta proposta d’urgència respecte a la Modificació de 
l’ordenança fiscal reguladora de les taxes urbanístiques i per llicència d’obertura 
d’establiments, expedient 1248/19. La urgència és aprovada per unanimitat dels assistents. 

6.1.- EXPEDIENT 1248/19.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DE LES TAXES URBANÍSTIQUES I PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS.- 
La batlessa dóna lectura a la següent: 
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 
 

 
Considerant que amb data 15/11/2019, es va emetre informe de Secretaria en relació 

amb el procediment i la Legislació aplicable per procedir a la modificació de l'Ordenança fiscal 
reguladora de les taxes urbanístiques i per llicència d’obertura d’establiments i instal·lacions. 

 
Considerant que amb data 18/11/2019, es va emetre informe tècnic-econòmic de la 

realització d'activitats administratives de competència local. 
 
Considerant que amb data 18/11/2019, es va emetre Informe d'Intervenció. 
 



Considerant que amb data 18/11/2019, va ser lliurat el projecte de modificació de 
l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes urbanístiques i per llicència d’obertura 
d’establiments i instal·lacions. 
 

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 realització d'activitats 
administratives de competència local, i es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del 
següent 

 
ACORD 

 
PRIMER. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes 

urbanístiques i per llicència d’obertura d’establiments i instal·lacions, en el termes en què 
figura a l’expedient.  

 
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 
Comunitat autònoma de les Illes Balears, 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 [adreça https://ajesporles.net]. 
 
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 la Sra. Batlessa-Presidenta per subscriure els documents 
relacionats amb aquest assumpte. 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 

Per part de la Sra. batlessa es presenta proposta d’urgència respecte al suplement de crèdit 
per majors ingressos – Patronat d’Escoles Municipals, expedient 1275/19. La urgència és 
aprovada per unanimitat dels assistents. 

6.2.- EXPEDIENT 1275/19.- SUPLEMENT DE CRÈDIT PER MAJORS INGRESSOS – 
PATRONAT ESCOLES MUNICIPALS.- La batlessa dóna lectura a la següent:  

 
PROPOSTA DE BATLIA 

SUPLEMENT DE CRÈDIT DEL PATRONAT D’ESCOLES MUNICIPALS D’ESPORLES 
FINANÇAT AMB MAJORS INGRESSOS. 

 
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici 

següent pels quals el crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no 
ampliable, i atès que es disposa de  majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals 
previstos en algun concepte del Pressupost corrent, quedant acreditat que la resta dels 
ingressos previstos vénen efectuant-se amb normalitat, segons queda justificat en la Memòria 
que acompanya a la present proposta de resolució. 



 
Considerant que amb data 21/11/2019, es va emetre Memòria de l'Alcalde en la qual 

s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva 
justificació. 

 
Considerant que amb data 21/11/2019, es va emetre informe de Secretaria sobre la 

Legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Considerant que amb data 21/11/2019, es va emetre informe d'Intervenció pel qual es 

va informar favorablement la proposta d'Alcaldia i, amb data 21/11/2019, es va elaborar 
Informe d'Avaluació de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària. 

 
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe-proposta de Secretaria de 

data 21/11/2019, es proposa al Ple l'adopció del següent 
 

ACORD 
 

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 1275/2019 del 
Pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec a  majors 
ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del Pressupost 
corrent, d'acord al següent detall: 

Estat de Despeses 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquesta modificació es finança amb càrrec a [nous i/o majors ingressos], en els 
següents termes: 

 
Suplements en concepte d'Ingressos 

 
Aplicació Descripció Pressupostat Recaptat 

Econòmica    
400 00  Aportació ajuntament 516.872,12 528.872,12 

      
      
   TOTAL INGRESSOS 516.872,12 528.872,12 

 

Aplicació Descripció Crèdits 
inicials 

Modificació 
de crèdit 

Crèdits 
finals 

Progr. Econòmica     

334 13000 Personal 
laboral 171.519,43 12.000,00 183.519,43 

      

      

  TOTAL 171.519,43 12.000,00 183.519,43 



A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, 
apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I 
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos, que és el caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i 
la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors. 

 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí 

Oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, pel termini de quinze dies, durant els 
quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient 
es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. Al seu 
torn, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça 
https://ajesporles.net]. 

 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
Per part de la Sra. batlessa es presenta proposta d’urgència respecte al suplement de crèdit 
finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria – Patronat d’Escoles Municipals, 
expedient 1272/19. La urgència és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
6.3.- EXPEDIENT 1272/19.- SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB CÀRREC AL 
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA – PATRONAT D’ESCOLES MUNICIPALS .- La 
batlessa dóna lectura a la següent:  
 

PROPOSTA DE BATLIA 
SUPLEMENT DE CRÈDIT DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES D’ESPORLES 

FINANÇAT AMB FONS LÍQUITS DE TRESORERIA 
 

 
 
Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici 

següent pels quals el crèdit consignat al vigent Pressupost del Patronat municipal d’escoles 
d’Esporles és insuficient i no ampliable, i atès que es disposa de romanent líquid de 
Tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de la liquidació de l'exercici 
anterior, per l'Alcaldia es va proposar la concessió d'un suplement de crèdit finançat amb 
càrrec al romanent líquid de Tresoreria. 

 
Considerant que amb data 21/11/2019, es va emetre Memòria de l'Alcalde en la qual 

s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva 
justificació. 

 
Considerant que amb data 21/11/2019, es va emetre informe de Secretaria sobre la 

Legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Considerant que amb data 21/11/2019, es va emetre informe d'Intervenció pel qual es 

va informar favorablement la proposta d'Alcaldia i, amb data 21/11/2019 es va elaborar 
Informe d'Avaluació de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària. 

 
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe-proposta de Secretaria de 

data 21/11/2019, es proposa al Ple l'adopció del següent. 
ACORD 

https://ajesporles.net/


 
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 1272/2019, en 

la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria 
resultant de la liquidació de l'exercici anterior, com segueix a continuación: 
 
 

Suplement en aplicacions de despeses 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquesta modificació es finança amb càrrec al Romanent de Tresoreria de l'exercici 
anterior, en els següents termes: 

 
Suplement en Concepte d'Ingressos 

Aplicació econòmica Descripció Euros 
    

       

 870 00    
Romanent de tresoreria per 

despeses generals   6.266,68 
          
          
      TOTAL INGRESSOS 6.266,68  
 
A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, 

apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I 
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos, que es el  caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i 
la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors. 
 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí 
Oficial de la comunitat autónoma de les Illes Balearsa, per quinze dies, durant els quals els 
interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es 
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 

Aplicació Descripció Crèdits 
inicials 

Suplement 
de crèdit 

Crèdits 
finals 

Progr. Econòmica     

334 16000 Seguretat 
social 42.394,00 6.266,68 48.660,68 

      

      

  TOTAL 42.394,00 6.266,68 48.660,68 



Per part de la Sra. batlessa es presenta proposta d’urgència respecte a l’aprovació del 
Compte General, expedient 1291/19. La urgència és aprovada per unanimitat dels assistents. 

6.4.- EXPEDIENT 1291/19.- COMPTE GENERAL 2018.- La batlessa dóna lectura a la 
següent: 

En data 16 d’octubre de 2019 la Comissió Especial de Comptes aprova el compte General de 
l’exercici 2018 ( publicat al BOIB número 142 de dia 19 d’octubre de 2019 ). 
 
Vist el certificat de la secretaria interventora de dia 27 de novembre de 2019 de que en el 
termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions. 
 
Atès que, en principi, el Ple de dia 28 de novembre del 2019 és el darrer Ple de l’any 2019, és 
necessari i urgent aprovar abans de que acabi l’any el Compte General 2018 per tal de 
continuar amb la seva tramitació. 
 
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament ple 
l’adopció del present ACORD: 
 
Primer.- Aprovar Compte General de l’exercici 2018. 
Segon.- Notificar dit acord a la Sindicatura de Comptes. 
 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
Per part de la Sra. batlessa es presenta proposta d’urgència respecte a la Declaració 
Institucional en motiu del 25 de novembre de 2019 “Per una Mallorca Lliure de Violències 
Masclistes” Reaccionem!!!. La urgència és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 

 
6.5.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE DE 2019 “PER 
UNA MALLORCA LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES” REACCIONEM!!.- La batlessa 
dóna lectura a la següent: 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 
Declaració Institucional en motiu del 25 de novembre de 2019 “Per una Mallorca Lliure de 
Violències Masclistes” Reaccionem!!! 
 
Des de l’any 1999 que l’ONU va declarar el 25 de novembre Dia Internacional per l’eliminació 
de la violència contra les dones, el Moviment Feminista d’arreu del món i moltes institucions 
ens feim ressò d’aquesta data, alhora, que refermam el nostre compromís en la lluita contra la 
violència envers les dones. 
 
Cada any, les dades de dones assassinades per violència masclista són esgarrifoses, de la 
mateixa manera que ho són les dades de dones que denuncien partir violència per part de les 
seves parelles o exparelles, les Illes Balears cada any som la comunitat autònoma amb la 
taxa de denúncia més elevada. En dades d’agressions sexuals, és per això que des de tots 
els àmbits, i sobretot des del municipalisme i des del Consell hem de treballar per prevenir i 



eradicar la violència contra les dones, hem de treballar per construir municipis lliures de 
violències masclistes. 
 
La legislació internacional, estatal i autonòmica  és extensa i defineix clarament la violència 
envers les dones, com aquella que es fruit de la discriminació de les dones pel fet de ser 
dones. Enguany es celebra el 40 aniversari de la CEDAW (Convenció sobre l’eliminació de 
totes les formes de discriminació de la violència envers les dones de Nacions Unides) i el 
2020 es celebra el 25 aniversari de la Conferència Mundial sobre les Dones de Nacions 
Unides a Beijing. En tots aquests anys s’ha avançat en drets de les dones arreu del món, 
però no s’ha aconseguit eradicar la violència envers les dones, és per això que ens cal 
incrementar els esforços, i capgirar els elements culturals, econòmics i polítics que la 
sostenen. 
 
En els objectius del desenvolupament sostenible de Nacions Unides pel 2030, l’objectiu 5 
accentua el compromís per acabar en totes les formes de violència envers les dones i nines, 
tant en l’àmbit públic com privat.- El 2016 es va aprovar a les Illes Balears el pacte social 
contra les violències masclistes i en el 2017 en el Congrés dels Diputats es va aprovar el 
pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. Tant el Consell de Mallorca, com els municipis de 
Mallorca estam compromesos amb la lluita per l’eradicació de les violències masclistes i 
assumim els objectius i el reptes de Nacions  Unides i dels diferents pactes contra les 
violències masclistes. 
 
Enguany la campanya que impulsa el Consell de Mallorca, ens convida a Reaccionar davant 
les violències masclistes. Per això es posa l’accent en saber detectar la violència i en no mirar 
cap a una altra banda, per això convidam a tots el veïns i veïns del nostre poble, a totes les 
entitats, associacions, clubs esportius, et. A Reaccionar i fer front a les violències masclistes, 
a acompanyar a les dones que pateixen violència i a aïllar els violents. 
 
 
Per això Davant les violències Masclistes reaccionam i convidam a tothom a reaccionar. 
 
I per tot això refermam el nostre compromís: 
 
1.- Ens comprometem a posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i 
nines.  
 
2.- Ens comprometem a impulsar les mesures del pacte d’estat contra les violències 
masclistes. 
 
3.- Ens comprometem a treballar en el si de la Comissió Sectorial per una Mallorca Lliure de 
Violències Masclistes, col·laborant amb els altres ajuntament i amb totes les institucions 
creant sinèrgies per eradicar les violències envers les dones i nines. 
 
4.- Ens comprometem a recolzar les associacions de les dones i al moviment feminista en el 
nostre territori, doncs són agents claus per una Mallorca lliure de Violències Masclistes. 
 
5.- Ens comprometem a construir des de tots els àmbits un poble i una Mallorca Feminista i 
Lliure de violències Masclistes.  
 
 
 



7.- CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l’apartat de correspondència, es 
dóna compte de la correspondència haguda des de l’últim ple, . Així com es donen a conèixer les 
disposicions oficials més rellevants hagudes des de l’últim ple. 
 
 
8.-DECRETS DE BATLIA.- El secretari, dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de 
l’últim Ple del núm. 642/19 al 667/19. 
 

 
 PRECS I PREGUNTES.- No se’n fan.  
 

 Un cop examinats els punts assenyalats a l’ordre del dia, essent les denou hores i 
cinquanta-sis 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  
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