
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
EL DIA 18 DE JUNY DE 2020 

 
 
   
Membres assistents: 
 
Maria Ramon Salas  
Marta Neus Lopez Cortes  
Joan Ferra Terrassa  
Maria Antònia Castell Polo 
Miguel Fernàndez de Heredia Cañellas  
Ana Maria Bosch Estades  
Juan José Garrofe Marimón  
Antonio Bordoy Fernández  
Maria Sureda Matamalas  
Bárbara Calvo Alomar  
José Pol Font  
Antoni Asensio Campoy  
Maria Romero Matas  
 
 
 
 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores i 
trenta minuts de dia devuit de juny de 2020, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, 
en primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la presidència del Sra. batllessa, Maria 
Ramon Salas, i amb l’assistència dels senyors regidors que es relacionen a l’encapçalament, 
amb l’objecte de celebrar sessió ordinària i en ella tractar els assumptes inclosos a l’ordre del 
dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a secretària la Sra. Francisca Maimó Molina 
 
 
 
1.- ACTA ANTERIOR.- La Sra. presidenta pregunta si qualque membre de la Corporació ha de 
fer qualque observació a l’acta de la sessió ordinària de dia 30 de gener de 2020. 
 
 No es presenta cap observació, i sotmesa a votació es aprovada per unanimitat. 
 
 
 
2.- EXPEDIENT 509/2020.- APROVACIÓ DENOMINACIÓ VIA PÚBLICA CARRER D’ 
ÚRSULA PUEYO MARIMON.-  La batlessa dóna lectura a la següent:  
 

PROVISIÓ D'ALCALDIA  

Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per procedir 
a la denominació d’un nou carrer. 



 
 
Vist l’informe tècnic sobre la proposta del nou nom el qual transcrit literalment diu: 
L’any 2002 es va iniciar el projecte d’obertura d’un nou carrer situat a la tanca de la Vilanova, i 
com sempre s’obrí la qüestió del nom que rebrà la nova via.  
El curs 2019-2020 els/les alumnes de cinquè del Col·legi Gabriel Comas i Ribas d’Esporles 
ens exposaven una reflexió que havia sorgit a les seves aules i que havia creat debat: perquè 
a Esporles, i a tot Mallorca en general, quasi no hi havia carrers amb nom de dones. 
 A partir d’aquí iniciaren un projecte per estudiar i trobar dones vinculades al municipi i que és 
pogués posar el seu nom a un carrer.  
Els alumnes i professors/ora es reuniren amb la Batlessa per exposar-li aquest 
debat/preocupació.  
Aprofitant que estava prevista l’obertura d’un nou carrer la batlessa va oferir la possibilitat de 
posar-li nom de dona, si es trobava un nom adequat i consensuat.  
A partir d’aquí els alumnes començaren a fer recerques històriques, consultar fons orals...fins 
trobar dones que haguessin fet diverses aportacions al món de la cultura, sanitat, educació, 
esport....  
L'ajuntament en tot moment es va posar a disposició de l'escola per a ajudar en el procés de 
decisió i, a nivell logístic, amb les votacions i difusió de les propostes.  
El compromís fou el d'acceptar el resultat de les votacions, duent a l'aprovació del Plenari 
aquella candidatura que resultàs vencedora.  
El febrer de 2020 es va reactivar el projecte, i es van acordar les accions a emprendre tant 
des de l'escola com des de l'ajuntament.  
L'escola va preparar els pòsters explicatius de cada candidatura, als quals s'hi va afegir el 
plànol del carrer subministrat per l'ajuntament.  
Es va obrir el procés de votacions el dia 7 de març a la Placeta del Jardinet, i després, del 9 al 
13 en horari de 16.30 a 18.30 a la biblioteca, per tal d'afavorir la participació de la ciutadania 
d'Esporles.  
Quan es va declarar l'estat d'alarma, l'urna va quedar a l'escola, sense haver-se fet el 
recompte, i la darrera setmana de maig és va obrir l’urna amb les votacions i es va realitzar el 
recompte, que va quedar així:  
Vots totals: 317  
Úrsula Pueyo Marimón (esportista): 198  
Les Dones dels plets de les aigües: 59  



Catalina Cerdà (comare): 31  
Joana Sueca Miralles (Sor Indalècia): 15  
Remígia Caubet (escultora): 13 C 
Així doncs la guanyadora és Úrsula Pueyo Marimón aquesta és la proposta de nou nom de 
carrer.  
Amb aquesta iniciativa l’Ajuntament ha promogut les polítiques d’igualtat, participació 
ciutadana, educació...i creiem que sempre és positiu treballar la participació dels esporlerins i 
esporlerines, i encara més dels infants, a les decisions del consistori. 
 

DISPOSO  
  
PRIMER. L'aprovació de la denominació de “carrer d’ÚRSULA PUEYO MARIMON” 
 
Després de l’exposició de motius per part de la Sra. López, la sala i tots els assistents, nins 
de l’escola i família, fan un llarg aplaudiment en reconeixement a la trajectòria de la Sra. 
Pueyo. 
 
La Batlessa agraeix tots el procés realitzat per nins i escola per arribar a proposar un nom de 
carrer i fa un agraïment especial a la Sra. Pueyo per tota la seva trajectòria esportiva i de 
superació i per dur el nom d’Esporles per tot on ella va. 
 
La Sra. Pueyo agraeix a l’Ajuntament, als nins de l’escola, a l’escola i a la seva família pel 
reconeixement rebut i suport obtingut durant tants d’anys. 
 
 Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
3.- EXPEDIENT 328/2020.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 
GENERAL D’INSTAL.LACIONS ESPORTIVES.-  La batlessa dóna lectura a la següent:  
 

PROVISIÓ D'ALCALDIA 
 Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per 
procedir a la Modificació Reglament General d’Instal·lacions Esportives que va anar al seu 
torn aprovada pel Ple i publicada al boib núm.162 de data 23 de novembre del 2013 
  
Vist el projecte de Modificació Reglament General d’Instal·lacions Esportives lliurat pel 
Coordinador de l’àrea d’Esports. 
  

PROPÒS 

  
PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació Reglament General d’Instal·lacions 
Esportives amb la redacció que figura a l’expedient. 
  



SEGON. Sotmetre aquesta modificació del Reglament General d’Instal·lacions Esportives a 
informació pública i audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguin presentar 
reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. De no presentar-se 
reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament 
sense necessitat d'acord exprés pel Ple.  
  
Simultàniament, publicar el text de la modificació de l'Ordenança municipal al portal web de 
l'Ajuntament www.ajesporles.net . 
  
TERCER. Facultar al Batlessa per subscriure i signar tota classe de documents relacionats 
amb aquest assumpte. 
 
  Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
4.- EXPEDIENT 541/2020.- MODIFICACIO ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA D’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.- La batlessa dóna lectura a la 
següent: 
 

PROVISIÓ D'ALCALDIA 
 Atesa la necessitat d’incloure un nou servei a l’ordenança fiscal reguladora de l’expedició de 
documents administratius motivada per l’aprovació de l’ordenança reguladora per a 
l’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica en la via pública (ORA) 
 
Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable. 
 
Vist l'informe tècnic-econòmic elaborat per la secretària per la Modificació  de l'Ordenança 
fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.. 
  

PROPÒS 
  

PRIMER. Aprovar la modificació  de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de 
documents afegint a l’article: 

Expedició de targetes d’aparcament regulat de vehicles ORA……………….5,00€. 

 

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.  
 
 
5.- EXPEDIENT 281/2020.- APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA PER 
L’ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LA VIA 
PÚBLICA.- La batlessa dóna lectura a la següent: 
 

PROVISIÓ D'ALCALDIA 
  
Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per procedir 
a la APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA PER L’ESTACIONAMENT REGULAT DE 
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LA VIA PÚBLICA (ORA) 
  
Vist el projecte de APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA PER L’ESTACIONAMENT 
REGULAT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LA VIA PÚBLICA (ORA)   
  

PROPOSO  
 
“PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació ORDENANÇA REGULADORA PER 
L’ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LA VIA 
PÚBLICA (ORA) amb la redacció que figura a l’expedient. 
  
SEGON. Sotmetre aquesta Modificació de l’ordenança reguladora pera l’estacionament 
regulat de vehicles de tracció mecànica en la via pública (ORA) a informació pública i 
audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguin presentar reclamacions o 
suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. De no presentar-se reclamacions o 
suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat 
d'acord exprés pel Ple.  
  
Simultàniament, publicar el text de la modificació de l'Ordenança municipal al portal web de 
l'Ajuntament www.ajesporles.net . 
  
TERCER. Facultar al Batlessa per subscriure i signar tota classe de documents relacionats 
amb aquest assumpte. 



 
  Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
6.- EXPEDIENT 178/2020.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2020 I PLANTILLA DE 
PERSONAL.- La batlessa dóna lectura a la següent: 
 

 
AJUNTAMENT D’ESPORLES  
Exercici comptable: 2.020 

RESUM PRESSUPOST D’INGRESSOS PER CAPITOLS 

 
Operacions corrents 4.356.139,15 euros 

 
Capítol Denominació Import euros 

1 Imposts Directes 1.882.593,72 

2 Imposts Indirectes 120.000,00 

3 Taxes i Altres Ingressos 994.450,89 

4 Transferències corrents 1.357.094,54 

5 Ingressos patrimonials 2.000,00 

   
Operacions de capital 0,00 euros 

 
Capítol Denominació Import euros 
6 Alineació d’Inversions Reals 0,00 

7 Transferències de Capital 0,00 

9 Passius financers 0,00 

   
 
Total pressupost d’ingressos 4.356.139,15 euros 

 

 
Exercici comptable: 2.020 

 



RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOL 

 
Operacions 
corrents 

 4.024.992,73 

   Capítol Denominació Import euros 
1 Despeses de Personal 2.320.667,22 

2 Despeses de Béns Corrents i Serveis 1.542.468,06 

3 Despeses Financeres 11.121,00 

4 Transferències Corrents 150.736,45 

5 Contingències 0,00 

 

Oper.de capital  150.466,42 

   Capítol Denominació Import euros 
6 Inversions Reals 68.954,00 

7 Transferències de capital 81.512,42 

 

Operacions 
financer. 

 180.680,00 

   Capítol Denominació Import euros 
9 Passius Financers 180.680,00 

    Total pressupost de despeses 4.356.139,15 

   
 

 

 
AJUNTAMENT D’ESPORLES 
PRESSUPOST DE DESPESES 2.020 
RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER AREES PROGRAMA 
Programa Denominació Import euros 
011 Deute Públic 191.801,00 

130 Adm.Gral seguretat i protecció civil 362.754,11 

136 Servei prevenció i extinció incendis 3.000,00 

150 Habitatge i urbanisme 605.625,95 

1532 Pavimentació de vies públiques 13.000,00 

160 Clavegueram 20.000,00 



161 Abastiment aigües 85.500,00 

1621 Recollida de residus 153.497,28 

1622 Gestió residus sòlids urbans 67.000,00 

1623 Tractament de residus 95.112,80 

163 Neteja viària 70.000,00 

164 Cementeri i serveis funeraris 43.032,00 

165 Enllumenat públic 43.000,00 

170 Medi ambient 7.305,00 

231 Administració i Serveis Socials 420.708,38 

241 Foment de l’ocupació 137.814,00 

312  Sanitat 14.526,87 

313 Accions públiques relatives a la salut 8.000,00 

320 Educació 241.935,60 

323 Funcionament centres docents infantil 286.771,09 

326 Serveis complementaria educació  281.354,56 

3321 Biblioteca 62.851,09 

334 Promoció cultural 83.053,31 

337 Oci i temps lliure 500,00 

338 Festes populars 30.000,00 

340 Administració General de l’Esport 83.336,64 

4311 Fires 44.000,00 

432 Promoció i ordenació turística 120.982,42 

912 Òrgans de Govern 62.978,75 

920 Administració General 543.639,45 

924 Participació Ciutadana 36.633,80 

932 Gestió Sistema Tributari 136.425,05 

    Total.............................. 4.356.139,15 
    
 

PLANTILLA DE PERSONAL 2020 



D’acord amb allò disposat a l’article 90 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, es relaciona la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Esporles 

        
 

PLACES GRUP NIVELL VACANT FIX INT/TEMP JORNADA 
ÀREA BATLIA 

       
DENOMINACIÓ DEL LLOC 1 - - - 1 - 

 
ÀREA DE SANITAT    

 
   

DENOMINACIÓ DEL LLOC PLACES GRUP NIVELL VACANT FIX INT/TEMP JORNADA 

Auxiliar administratiu Centre de Salut 1 C2 14 - - 1 18 h/semana 

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS     
 

   
DENOMINACIÓ DEL LLOC PLACES GRUP NIVELL VACANT FIX INT/TEMP JORNADA 

Treballador/a social 1 A2 21 - 1 - Comp 

Tècnic/a en atenció sociosanitària a persones 
depenents a domicili 

2 C2 13 - 2 - 30 h/setmana 

Educador/a de medi obert 1 A2 19 1 - - Comp 

Auxiliar administratiu 1 C2 14 - 1 - Comp 

ÀREA DE MEDIAMBIENT    
 

   
DENOMINACIÓ DEL LLOC PLACES GRUP NIVELL VACANT FIX INT/TEMP JORNADA 

Suport operatiu mediambiental 1 AP 10 - 1 1 Comp 

ÀREA D'URBANISME    
 

   
DENOMINACIÓ DEL LLOC PLACES GRUP NIVELL VACANT FIX INT/TEMP JORNADA 

Arquitecte 1 A1 24 1 - - 11h/setmana  

Arquitecte tècnic/a 1 A2 22 - 1 - Comp 

Tècnic de gestió administrativa 1 A2 24 - 1 - Comp 

ÀREA D'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL    
 

   
DENOMINACIÓ DEL LLOC PLACES GRUP NIVELL VACANT FIX INT/TEMP JORNADA 

Administratiu padró i tresoreria 1 C1 21 - 1 - Comp 

Administratiu de gestió cadastre i recaptació 1 C1 20 - 1 - Comp 

Administratiu secretaria 1 C1 20 - 1 - Comp 

Auxiliar administratiu 1 C2 14 - 1 - Comp 

Auxiliar administratiu 1 C2 14 - 1 - Comp 

Auxiliar administratiu 1 C2 14 1 - - Comp 



Ordenança notificador/a 1 C2 13 1 - - Comp 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA    
 

   
DENOMINACIÓ DEL LLOC PLACES GRUP NIVELL VACANT FIX INT/TEMP JORNADA 

AODL 1 A1 23 - 1 - Comp 

Tècnic/a de Formació i Ocupació 1 A1 23 - - 1 Comp 

ÀREA DE MANTENIMENT I VIES I OBRES    
 

   
DENOMINACIÓ DEL LLOC PLACES GRUP NIVELL VACANT FIX INT/TEMP JORNADA 

Encarregat de brigada 1 C1 19 1 - - Comp 

Encarregat de manteniment i vies i obres  1 C1 20 - 1 - Comp 

Oficial 1a electricista fontaner 1 C2 17 - 1 - Comp 

Oficial 1a jardiner 1 C2 15 1 - - Comp 

Oficial 1a picapedrer 1 C2 15 - 1 - Comp 

Oficial 1a fontaneria 1 C2 15 - 1 - Comp 

Oficial 1a neteja 1 C2 15 - 1 - Comp 

Oficial 2a jardiner 1 C2 15 - 1 - Comp 

Peó  1 AP 10 - 1 - Comp 

Peó  1 AP 10 - 1 - Comp 

ÀREA DE MANTENIMENT D'EDIFICIS    
 

   
DENOMINACIÓ DEL LLOC PLACES GRUP NIVELL VACANT FIX INT/TEMP JORNADA 

Oficial 1a bidell 1 C2 15 - 1 - Comp 

Coordinador/a de neteja 1F AP/C2 14 - 1 1 Comp 

Netejador/a 6 AP 10 1 4 1 Comp 

ÀREA DE CULTURA    
 

   
DENOMINACIÓ DEL LLOC PLACES GRUP NIVELL VACANT FIX INT/TEMP JORNADA 

Tècnic de biblioteca i arxiu municipal 1 A1 21 - 1 - Comp 

Tècnic/a de Cultura i patrimoni 1 A1 23 1 - - Comp 

ÀREA D'HISENDA    
 

   
DENOMINACIÓ DEL LLOC PLACES GRUP NIVELL VACANT FIX INT/TEMP JORNADA 

Secretari-Interventor/Secretària-Interventora 1 A1 28 - 1 - Comp 

Tresorer/a 1 A1/A2 22 1 - - Comp 

Tècnic/a de gestió 1 A2 21 1 - - Comp 



Administratiu intervenció 1 C1 20 - 1 - Comp 

ÀREA DE JOVENTUT    
 

   
DENOMINACIÓ DEL LLOC PLACES GRUP NIVELL VACANT FIX INT/TEMP JORNADA 

Dinamitzador/a juvenil 1 A2 19 1 - - Comp 

Coordinador/a sociocultural 1 A2 20 - 1 - Comp 

ÀREA D'ESPORTS    
 

   
DENOMINACIÓ DEL LLOC PLACES GRUP NIVELL VACANT FIX INT/TEMP JORNADA 

Coordinador/a Esportiu/iva 1 A2 21 - 1 - Comp 

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA    
 

   
DENOMINACIÓ DEL LLOC PLACES GRUP NIVELL VACANT FIX INT/TEMP JORNADA 

Cap de la Policia Local 1 A2/C1 22 1  - Comp 

Subinspector Policia Local 1 A2 20 1 - - Comp 

Oficial Policia Local 1 C1 19 - 1 - Comp 

Policia Local  5 C1 18 1 4 1 Comp 

Policia Local interí 1 C1 18 1 - - Comp 

Policia Local interí 1 C1 18 1 - - Comp 

Auxiliar administratiu 1 C2 14 1 - 1 Comp 

ÁREA ESCOLETA MUNICIPAL 
        

DENOMINACIÓ DEL LLOC PLACES GRUP NIVELL VACANT FIX INT/TEMP 
 

JORN 

Directora 1r cicle educació infantil 1 A2 22 1 - 1  Comp 

Educadora base 1r cicle educació infantil 1 B 18 - 1 -  Comp 

Educadora base 1r cicle educació infantil 1 B 18 - 1 -  Comp 

Educadora base 1r cicle educació infantil 1 B 18 - 1 -  Comp 

Educadora base 1r cicle educació infantil 1 B 18 - 1 -  Comp 

Educadora base 1r cicle educació infantil 1 B 18 - 1 -  Comp 

Educadora base 1r cicle educació infantil 1 B 18 - 1 -  Comp 

Educadora base 1r cicle educació infantil 1 B 18 1 1 -  Comp 

Educadora base 1r cicle educació infantil 1 B 18 1 - -  1/2 jornada 

Coeducadora 1r cicle educació infantil 1 B 18 1 - -  1/2 jornada 

Coeducadora 1r cicle educació infantil 1 B 18 1 - -  1/2 jornada 

Coeducadora 1r cicle educació infantil 1 B 18 - - 1  1/2 jornada 



Netejador/a 1 E 10 - 1 -  Comp 

Netejador/a 1 E 10 1 - 1  20 h/setmana 

Oficial 1a manteniment escoleta 1 C2 15 1 - -  1/2 jornada 

ÁREA ESCOLA DE MÚSICA I DANSA         
DENOMINACIÓ DEL LLOC PLACES GRUP NIVELL VACANT FIX INT/TEMP  JORN 

Coordinador musical 1 A1/A2 22 - 1 -  Comp 

Cap d'estudis 1 A2 21 - 1 -  Fixes discontinus 

Secretària 1 A2 19 - 1 -  Fixes discontinus 

Mestre/a de música especialista 1 A2 17 - 1 -  Fixes discontinus 

Mestre/a de música especialista 1 A2 17 - 1 -  ½ jornada 

Mestre/a de música especialista 14 A2 17 2  - 12  Hores 

Mestre/a de música especialista 1 A2 17 1 - -  Comp 

Mestre/a de música especialista 1 A2 17 1 - -  Comp 

Auxiliar administratiu 1 C2 14 1 - -  Comp 

Netejador/a 1 AP 10 1 - -  Comp 

 

Personal que encara no està ubicat dins la RLT 

PEO MANTENIMENT VIES I OBRES 

 

3 E 10 - 3 - 

 
Després de fer l’exposició de motius, el Sr. Bordoy agraeix que és faci un esforç per 
incrementar les partides de caire social. A més, comparteix la voluntat de l’equip de govern de 
voler fer un intent de recuperar l’economia del municipi i d’ajudar a aconseguir la millor i major 
conciliació familiar amb ajudes tant a l’escola, escoleta i escola d’estiu. 
 
La Sra. Batlessa agraeix al grup de l’oposició el suport ofert a l’equip de govern durant tot el 
temps de l’estat d’alarma i el suport donat a l’aprovació d’uns pressuposts més necessaris 
que mai. 
 
 Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
7.- EXPEDIENT 1222/19.- REVISIO D’OFICI DE L’ACTE: LLICÈNCIA URBANÍSTICA 
D’EXP. NUM. 1689/2006.- La batlessa dóna lectura a la següent: 
 

PROPOSTA DE PLE 



A la vista dels següents antecedents: 
 

Document Data/Núm. Observacions 

Sol·licitud de l'Interessat 08/11/2019 Pedro Anguera Villalonga, NIF 

43120371 V 

 

Informe de Secretaria   

 

Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l'adopció del següent, 

 

ACORD 
 

PRIMER. Iniciar procediment per a la revisió d'ofici de l'acte: 

 

Llicència urbanística d’exp. Núm. 1689/2006, atorgada dia 12 de novembre de 2006 a 

l’entitat PROMOCIONS RAMETO, SL, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar 

aïllat i piscina al C/ Mossèn Alcover, núm. 12-a, d’aquest tm. 

 

 

Per considerar que es troba incurs en la següent causa de nul·litat: 

 

Litigi entre els veïns en relació als límits de les seves propietats, dirimit pel Jutjat de 

Primera Instància 2 de Palma de Mallorca, que dictà sentencia en el judici ordinari 

1028/2008 desestimant les pretensions de l’entitat PROMOCIONS RAMETO, SL, en 

la sentencia de 29/11/2010, confirmada per la sentència d’apel·lació emesa per la 

Secció 5èna de l’Audiència Provincial de 23/04/2012. 

En base a les sentències judicials emeses l’arquitecte municipal dia 04/09/2012 emet 

l’informe que assenyalada: 

“La parcel·la va obtenir llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar 

aïllat i piscina el dia 16 de novembre de 2006, en base al projecte signat pels 

arquitectes Pedro de Salvador Oliver i Pedro de Salvador Morell, amb número de visat 

1/4549/06, adjuntant còpia de l’escriptura de propietat realitzada per la notari Maria 

Josep Cànaves Bertos el dia 24 de maig de 2006. Segons aquesta documentació la 

parcel·la disposava d’una superfície de 500.83 m2. 

I en relació a la superfície de la parcel·la resultant de les sentències judicials i de la 

documentació presentada, l’informe conclou que la parcel·la té una superfície inferior 



als 500 m2 i que “Segons l’article 98.1.b) del text refós de les normes subsidiàries, les 

parcel·les que incompleixen el requisit de superfície mínima de parcel·la i que han 

estat constituïdes en posterioritat al 31 d’octubre de 1999, no son edificables mentre 

no es procedeixi a la seva regularització. Com es que a dia d’avui la parcel·la no 

compleix amb la condició de superfície mínima de parcel·la i està constituïda amb 

posterioritat al 31 d’octubre de 1999, no és edificable i no es poden concedir llicències 

d’obra”. 

L’article 147.1.c) de la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes Balears disposa que són 

nul·les de ple dret les llicències urbanístiques que s’han atorgat “amb infracció 

manifesta i greu, i confrontació evident de les determinacions de l’ordenació que 

deriven directament d’aquesta llei i dels plans urbanístics respecte dels actes de 

parcel·lació, d’urbanització, o dels relatius al nombre d’habitatges, o a les condicions 

d’ús del sòl i del subsòl, alçada, volum, situació de les edificacions i ocupació màxima 

autoritzables”. En el cas que ens ocupa la concessió de la llicència va infringir els 

paàmetres de solar mínim edificable, motiu pel que es pot entendre que es va incórrer 

en una infracció manifesta i greu susceptible de ser declarada nul·la de ple dret. 

Així mateix la  normativa estatal, concretament l’article 16 del Reglament de Servei de 

les Corporacions Locals, disposa en termes similars als de la LUIB que “”. Podran ser 

anul·lades les llicències i restituïdes les coses al ser i estat primitiu quan fossin 

atorgades erròniament”. I l’article 47.1.f) de la Llei 39/2015 del procediment 

administratiu comú preveu la nul·litat de ple dret d’”Els actes expressos o presumptes 

contraris a l’ordenament jurídic pels quals s’adquireixen facultats o drets quan no es 

tinguin els requisits essencials per adquirir-los”. 

Per aquests motius, procedeix iniciar la tramitació del procediment per tal de declarar 

la nul·litat de ple dret de la llicència esmentada per contravenir la normativa 

urbanística aplicable. 

Segons consta als diversos informes municipals emesos, el darrer de 8 de març de 

2011, les obres es troben inacabades i abandonades per la promotora. 

 

TERCER. Notificar l'inici del procediment als interessats: 

- Caixa de Pensions de Barcelona “La Caixa”. CIF G58899998 (Actual propietari) 

- Pedro Anguera Villalonga, NIF 43120371 V 

perquè en el termini de QUINZE dies, presentin les al·legacions i els suggeriments que 

considerin necessàries. 

 



QUART. Donar trasllat de l'expedient, una vegada finalitzat el tràmit d'audiència als 

interessat, als Serveis Municipals perquè informin les al·legacions presentades. 

 

CINQUÈ. Remetre l'expedient a la Secretaria, després de l'informe tècnic, per a 

l'emissió de l'informe-proposta. 

 

SISÈ. Sol·licitar, realitzats tots els tràmits anteriors i adjuntant la proposta de resolució, 

Dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears. 

 

SETÈ. Suspendre el termini màxim legal per resoldre el procediment pel temps que 

intervingui entre la petició del Dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears i la recepció 

d'aquest dictamen. 

 

VUITÈ. Una vegada rebut el Dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears, i 

donat el caràcter preceptiu i vinculant del dictamen, elevar aquest al Ple.  

 
 Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
8.- EXPEDIENT 280/2020.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’ESCOLETA MUNICIPAL.- La batlessa dóna 
lectura a la següent: 
 

PROPOSTA DE BATLIA 
  
Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per procedir 
a la Modificació Reglament d'Organització i Funcionament de l'Escoleta Municipal d’infants 
d’Esporles que va anar al seu torn aprovada pel Ple . 
  
Vist el projecte de Modificació Reglament d'Organització i Funcionament de l'Escoleta 
Municipal d’Esporles lliurat per la Directora de l’Escoleta Municipal d’infants, 
  
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de data 11 de juny de 2020 
  
 

PROPÒS AL PLE 
  
PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació Reglament d'Organització i Funcionament de 
l'Escoleta municipal d’infants amb la redacció que figura a l’expedient. 



  
SEGON. Sotmetre aquesta Modificació Reglament d'Organització i Funcionament de 
l'Escoleta Municipal a informació pública i audiència dels interessats, amb publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies 
perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. 
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà 
aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.  
  
Simultàniament, publicar el text de la modificació de l'Ordenança municipal al portal web de 
l'Ajuntament www.ajesporles.net . 
  
TERCER. Facultar a la batlessa per subscriure i signar tota classe de documents relacionats 
amb aquest assumpte. 
 
 Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
9.- EXPEDIENT 490/2020.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA FITXA DEL 
CATALEG DE PATRIMONI AC68/B.- La batlessa dóna lectura a la següent: 
 
 

PROPOSTA DE PLE 
 

Vista la conveniència de promoure una Modificació puntual del catàleg de protecció del 

Patrimoni d’Esporles per: “La Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca, dia 

26/04/2019 va acordar: En relació a l’expedient presentat per DAN MARH i EMLIE MARSCH, 

per reformar les construccions ubicades al polígon 4, parcel·la núm. 141, finca Ses Rotes, 

d’aquest tm, i vist que respecte al projecte presentat, un dels objectius del mateix és eliminar 

els volums afegits que varen emmascarar la construcció original, per tal d’intentar recuperar 

una volumetria més original Aquests volums afegits són de nova construcció i no presenten 

interès arquitectònic, per tant, no està motivada la seva preservació, i sí la seva eliminació 

perquè emmascaren volums més antics i amb més valors. Degut a que es tracta d’una 

construcción catalogada s’hauria de procedir a efectuar una modificació puntual de la fitxa de 

catàleg per tal de modificar el plànol de l’element catalogatConsiderant que amb data 10 de 

juny es va iniciar procediment per modificar el preu públic de l’Ordenança reguladora pel 

servei d’escola infantil, degut a l’increment del S.M.I. per a l’any 2020. 

 

Considerant que en data 27 de maig es va incorporar la fitxa modificada. 

 

Considerant que en data 2 de juny es va emetre informe per part dels serveis tècnics 

de l’Ajuntament. 



 

Considerant que en data 8 de juny de 2020 , va ser emès informe per part de 

Secretaria referent al procediment a seguir i a la Legislació aplicable. 

 

Propós al Ple l'adopció del següent 

 

ACORD 
 

PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació puntual 1 del Catàleg 

 

SEGON. Sotmetre a informació pública l'aprovació inicial de la Modificació Puntual 1, 

durant un termini de 30 dies, que s'anunciarà, almenys, en el Butlletí Oficial de les Illes 

Balears, en un dels diaris de major difusió de la Comunitat i a la seu electrònica de 

l'Ajuntament, en la qual constarà la documentació completa. Durant aquest període quedarà 

l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho perquè es presentin les 

al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a disposició a la seu electrònica 

d'aquest Ajuntament [adreça https://ajesporles.net]. 

 

TERCER. Sol·licitar els informes sectorials la sol·licitud dels quals hagi de realitzar-se 

després de l'aprovació inicial, si escau. 

 
 Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
10.- EXPEDIENT 500/2020.- SOL.LICITAR AL CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE 
DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS QUE DICTI UNA ORDRE DE RECOLLIDA I 
TARIFES COMÚ TAXIS.- La batlessa dóna lectura a la següent: 
 

PROVISIÓ D'ALCALDIA 

  
Vista la problemàtica del servei de taxi que vivim els municipis de la Serra de Tramuntana: 
  
 “L’illa de Mallorca, per la seva limitada extensió territorial i per la naturalesa de transport 
públic discrecional en vehicles de turisme, amb centres generadors o receptors de transport, 
com són l’aeroport o els ports amb relació amb els municipis illencs, posa de manifest una 
influència recíproca entre si. 
 
El transport públic discrecional a l’illa de Mallorca necessita un nou enfocament per mor de la 
quantitat de municipis existents en un territori de limitada extensió territorial, així com pel pes 
d’un turisme que concep el territori illenc com un tot i que provoca una estacionalitat molt 

https://ajesporles.net/


extrema que es tradueix amb excés d’oferta en temporada baixa i, en ocasions, insuficiència 
en temporada alta. Aquest nou enfocament ha de tenir una perspectiva supramunicipal. 
 
L'art. 125 del Reglament d'Ordenació del Transport Terrestre disposa que, com a norma 
general, els serveis s'han d'iniciar en el terme municipal en què es trobi domiciliada 
l'autorització de transport. No obstant això, l'art. 126 del ROTT disposa que en les zones en 
què hi hagi interacció o influència recíproca entre els serveis de transport de diversos 
municipis, de manera que l'adequada ordenació de tals serveis transcendeixi l'interès de cada 
un dels mateixos, els ens competents per a l’atorgament de les autoritzacions de transport 
interurbà poden establir o autoritzar àrees territorials de prestació conjunta en què els 
vehicles degudament autoritzats estaran facultats per a la prestació de qualsevol servei, ja 
tengui caràcter urbà o interurbà, que es realitzi íntegrament dins de les esmentades àrees, 
fins i tot si excedeix o s'inicia fora de el terme del municipi en què estigui domiciliat el vehicle. 
 
De manera similar, la Llei 4/2014 de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible 
de les Illes Balears, estableix en el seu article 71 un règim similar disposant en el seu apartat 
tercer que l'òrgan competent per a l'expedició de les autoritzacions de transport públic 
discrecional de viatgers en vehicles de turisme ha d'establir les condicions de recollida de 
viatgers per a aquests règims i, si escau, el règim tarifari aplicable. Afegeix, però, que dins de 
l’àmbit insular es tendirà a la unificació de conceptes i suplements tarifaris de les tarifes 
urbanes i interurbanes que resultin aconsellables.  
 
L'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de gener de 2012 sobre el 
règim de tarifes màximes obligatòries dels serveis interurbans de transport públic discrecional 
de viatgers en vehicles de turisme que es desenvolupin íntegrament en el territori de l'illa de 
Mallorca disposa en el seu article 8.1 que les tarifes màximes autoritzades s'han d'incorporar 
obligatòriament al taxímetre. El taxímetre ha de calcular la vigent tarifa interurbana per 
quilòmetre pels quilòmetres recorreguts i ha de completar el preu final amb l'import de la 
tornada al lloc d'origen del servei i dels suplements autoritzats. 
 
La citada Ordre disposa en el seu article 8.2 que el taxímetre ha d'entrar en funcionament 
quan es baixa la bandera fins al moment en què l'usuari accedeixi a el servei. 
 
L'actual sistema tarifari genera determinades distorsions derivades, d'una banda, del fet que 
el taxi recorre molts quilòmetres en buit en el retorn que es facturen al client independentment 
de si en fa ús o no i, de l'altra, que en determinades àrees , com és el cas d'aquest municipi, 
amb molta carretera de muntanya i grans desplaçaments per recollir a l'usuari, els 
desplaçaments resulten superiors en moltes ocasions, fins i tot, al recorregut finalment 
realitzat, de manera que es realitzen molts més quilòmetres sense cobrar que els imputables 
al client per desplaçar-se a la seva recollida i oferir el servei. 
 
La Resolució de Conseller de Mobilitat i Habitatge de 6 de novembre de 2019 inclou el 
suplement de muntanya per als trajectes que transcorren per la carretera de Coll de Sóller 
(MA-11A) i els trajectes interurbans amb origen i destinació a Orient per Alaró i d’Es Capdellà 
a Puigpunyent per Galilea, és a dir, no s'aplica als trajectes interurbans amb destinació a 
Orient per la serra de Bunyola (més prolongada i més costosa que l'altre vessant), vessant 
utilitzada per tots els taxis de l'àrea, de Palma i de tota la zona Oest de l'illa. 
 
L'art. 8.c. de el Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual 
s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de 
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposa que la Direcció General 
de Mobilitat i Transport Terrestre ostenta les competències en matèria de: planificació, 
ordenació, inspecció i control dels transports terrestres, incloses les empreses de lloguer de 



vehicles, amb o sense conductor; incoació i resolució dels corresponents expedients 
sancionadors; polítiques de mobilitat i coordinació i gestió de el pla director de mobilitat; 
supressió de barreres arquitectòniques en els mitjans de transport públic de viatgers per 
carretera i ferrocarril; planificació, construcció, ordenació i gestió de les carreteres de titularitat 
autonòmica i altres infraestructures públiques. 
 
La competència normativa en matèria de vehicles de turisme amb conductor l'ostenta el 
conseller de conformitat amb l'article 1 de l'esmentat Decret. 
 
Altres illes, com és el cas d'Eivissa, compten amb una Ordre de Recollida de nivell insular que 
estableix unes normes de prioritat per als vehicles domiciliats en el municipi on s'inicia el 
servei. 
 
La sentència de Tribunal Suprem de 19 de juliol de 2000, dictada en el Rec. 769/1995 
assenyala que la imposició d'un sistema de comunicacions unificat entre els vehicles i entre 
aquests i els possibles usuraris, sembla, des de la perspectiva de la realitat social en què han 
de ser aplicades les normes, en els termes de l'art. 3.1 de el Codi Civil, com una exigència 
necessària per a la seguretat, eficàcia i qualitat de el servei, de manera que no es pot 
entendre infringit l'art. 21 de Reial Decret 763/1979, interpretat d'acord amb la realitat social 
de al moment. Així mateix, considera que la crida a tots els titulars de llicències municipals de 
taxi, perquè, per majoria, decideixin quin sistema de comunicació els sembla més convenient 
no constitueix ni una arbitrarietat, ni un desistiment de competències municipals, ans al 
contrari, és una mostra de la participació i col·laboració dels titulars de drets amb les 
Administracions Públiques. 
 
L'art. 71.4 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les 
Illes Balears disposa que els règims especials de recollida de viatgers s'establiran i 
s'ordenaran sense perjudici de les competències que puguin correspondre als ajuntaments en 
relació a la prestació de el servei i a l'atorgament i la revocació de les llicències municipals. 
 
Per a l'adequada efectivitat d'una Ordre de Recollida comuna és necessari establir un règim 
sancionador homogeni i evitar desequilibris entre l'oferta i la demanda de serveis. 
 
L'art. 58 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears 
preveu que en el marc de la normativa vigent i respectant la voluntat de les entitats afectades, 
per raons d'eficàcia, eficiència i economia, ja fi de prestar un millor servei a la ciutadania, 
l'administració autonòmica de les Illes Balears, els consells, els ajuntaments i les altres 
entitats locals de les Illes poden transferir i delegar, entre si, competències i encomanar la 
gestió ordinària dels serveis, sempre amb respecte als àmbits competencials respectius. 
 
Per tot això, PROPÒS: 
 

Primer.- Sol·licitar al conseller de Mobilitat i Habitatge de Govern de les Illes Balears 
que dicti una Ordre de Recollida i Tarifes Comú - per a tots aquells municipis que s'adhereixin 
dins del territori de Mallorca - amb les següents característiques: 
 
1.- Prioritzar de 3 minuts i/o 2 quilòmetres en la ubicació i en la cua de les parades als taxis 
del municipi en el qual es produeixi el servei pel que fa a la resta de taxis. 
 
2.- Que tots els taxis puguin recollir serveis indistintament en el territori del conjunt de l’Àrea" 
amb les preferències establertes en el punt anterior, mitjançant un sistema de comunicació o 
directament per demanda de l'usuari a la via pública. 
 



3.- S’exigeixi la utilització d'un únic sistema de comunicació per licitació o amb l'acord de la 
majoria dels titulars de llicència municipal o autoritzacions de transport. 
 
4.- S’acordi l'establiment d'una tarifa única amb els conceptes i preus de la tarifa interurbana 
(ja usada com a urbana en tots els municipis de l'acord). 
 
5.- S’introdueixi una excepció a l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 
19 de gener de 2012 per als municipis adherits que exceptuï els titulars de llicències 
atorgades per aquests municipis de l'obligació de facturar el retorn, sempre que el servei es 
dirigeixi a un municipi adherit, permetent la possibilitat de recollir serveis després la destinació 
respectant les regles de prioritat abans descrites. 
 
6.- Es permeti, com excepció, que, en els serveis per telèfon o qualsevol altre mitjà de 
comunicació, es posi en funcionament el taxímetre 5 km abans del punt de recollida (punt en 
què hem de considerar contractat el servei) en el cas de recollida d'un servei amb destinació 
a un punt de continuació de la mateixa amb ruta diferent de la natural de retorn al municipi de 
procedència, sempre que el desplaçament des del punt d'origen a punt de recollida superi els 
5 kms, i el suplement de trucada de 1.06 € per cobrir els costos de sistema de comunicació i 
els primers 5 quilòmetres de desplaçament. 
 
7.- S’inclogui el suplement de muntanya de 4,04 € per origen i destinació a Orient pel vessant 
de Bunyola. 
 

Segon.- Un cop s'adopti aquesta Ordre de Recollida aquesta Ajuntament proposarà al 
Govern de les Illes Balears que accepti la delegació en favor del Govern de les seves 
competències municipals en matèria de regulació, inspecció, control i sanció dels serveis 
urbans prestats amb vehicles de turisme. 
 
 
 Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
11.- EXPEDIENT 821/2017.- CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE LA POLICIA LOCAL 
D’ESPORLES AMB DISTINTIU BLANC AL POLICIA LOCAL D. ALBERT HORRACH 
MIRALLES.- La batlessa dóna lectura a la següent: 
 

PROPOSICIÓ DE BATLIA 

En base a lo disposat a la llei 4/2013 de 17 de juliol de Coordinació de Policies Locals de les 
Illes Balears i l’ordenança d’honors i distincions de la Policia Local d’Esporles (BOIB núm. 146 
de dia 23/10/2014), on es regulen els premis i distincions als membres de les policies locals i 
que diu en concret al seu article 2.2 que el col·lectiu d’agents que han destacat per 
actuacions meritòries en especial defensa dels drets i les llibertats de la ciutadania, poden ser 
condecorats amb la Medalla al Mèrit de la Policia Local amb distintiu blanc, previ informe 
motivat del Cap de la Policia Local, acceptat per la Batlessa i aprovat pel Ple de la Corporació 
(Article 5 de l’ordenança d’honors i distincions de la Policia Local d’Esporles  
 
Vist l’informe del cap de policia que proposa la concessió d’una medalla a l’agent de la Policia 
Local D. ALBERTO HORRACH MIRALLES, atès que el passat dia 30/03/2017, devers les 
11.30 hores, realitzant servei ordinari, amb el seu company de servei, A510059, es va trobar 
com l’edifici situat al carrer Joan Riutort núm. 1, confrontant amb l'Ajuntament, concretament 
just devora del quarter de la Policia Local, s’escoltava una gran explosió, part de l’edifici 



s’enfonsava, acabant part de l’estructura a la via pública, sense haver cap ferit com a resultat 
d’aquests enderrocs a la via pública, va accedir a l’interior dels habitatges de l’edifici en perill 
d’enfonsament i va rescatar a dues persones amb vida, una d’elles amb importants cremades 
al cos. 
 
Per tot l’exposat es PROPOSA al PLE: 
 
La concessió de la medalla de la Policia Local d’Esporles amb distintiu blanc al Policia Local 
D. Albert Horrach Miralles, ja que de forma manifesta queda demostrat que ha destacat per 
actuació meritòria en especial defensa dels drets i les llibertats de la ciutadania a la seva 
actuació de dia 30 de març del 2017 
 
 Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
12.- EXPEDIENT 441/2020.- MODIFICACIO ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA DEL SERVEI D’ESCOLETA.- La batlessa dóna lectura a la següent: 
 
La Sra. Batlessa proposa una esmena el text atès que falta incloure les exempcions 
del 10%. 
El Sr. Bordoy comenta de que a part de que sí donaran suport també es podria 
incloure una exempció del 10% a les “famílies nombroses especials” 
 
Vistes les dues propostes de modificació són aprovades per unanimitat i s’inclouen al 
texp de l’ordenança. 
 

PROPOSTA DE PLE 
 

Considerant que amb data 10 de juny es va iniciar procediment per modificar el preu 
públic de l’Ordenança reguladora pel servei d’escola infantil, degut a l’increment del S.M.I. per 
a l’any 2020. 

 
Considerant que amb la mateixa data, va ser emès informe per part de Secretaria 

referent al procediment a seguir i a la Legislació aplicable. 
 
Considerant que amb la mateixa data, es va emetre pels Serveis Tècnics un informe 

tècnic econòmic sobre la modificació del preu públic en relació amb el cost i rendiment del 
servei. 
 

Propós al Ple l'adopció del següent 
 

ACORD 
 

PRIMER. Aprovar la modificació en la imposició del preu públic per A LA PRESTACIÓ 

DEL SERVEI D’ESCOLA INFANTIL. 

 

SEGON. Fixar les següents tarifes per la prestació del servei:  



Article 5.- Quota tributària 
 
Matriculació al centre:  30 € 
 
Assegurança escolar:   6 € per curs escolar 

  
 Per la prestació dels serveis: 
  
 A) Per servei Educatiu. 

 Amb caràcter general, les quotes a pagar mensualment per assistència i 
estada d´un infant seran el 27,15 % del salari mínim interprofessional (s.m.i.) mensual 
fixat en els pressuposts generals de l'Estat per a cada any. 

La renda per càpita de la unitat familiar serà el resultat de dividir la suma de 
totes les Bases Liquidables (regular e irregular o be de la casella que s’adapti a aquest 
concepte) de tots els membres de la unitat familiar entre el número resultant de la 
suma del numero de membres de la unitat familiar i altres persones amb deducció. 
  Per a calcular el percentatge de la quota general a aplicar,  s’agafarà com a 
referència la declaració de renda de l’any anterior al inici del curs i el salari mínim 
corresponent a l’any del inici del curs. 

En el moment de formalitzar la matricula es presentarà un certificat de 
l’Agència Tributaria de la/les declaracions  de la renda de la unitat familiar. Aquelles 
famílies que no justifiquin els ingressos corresponents a l’exercici econòmic que 
serveix de criteri per l’aplicació dels preus se’ls podrà aplicar la quota màxima. 
  En el supòsit de que la unitat familiar no hagués estat subjecte a la 
obligació de declarar, presentarà un certificat negatiu de la renda de cada un dels 
membres, expedit per l’Agència Tributaria. 
  Dins els preus establerts pel servei educatiu no estan inclosos el 
material necessari per a festes, sortides i altres despeses que seran aportats 
directament pels pares. 

 
 B) Servei de guarderia: 
 - De 8 a 9 hores durant tot el mes: 22,22 euros 
 - De 8.30 a 9 hores durant tot el mes 11,11 
 - De 15.30 a 16.30 hores durant tot el mes: 22,22 euros 
 - De 15.30 a 16 hores durant tot el mes 11,11 

- 1 hora diària: 3,17 euros/hora (fins un màxim de 22,22 euros/1/2 hora diària/mes) 
- 0.5  hores diària: 1,60 euros/hora (fins un màxim de 11,11 euros/1/2 hora diària/mes) 

  
 C) Servei de menjador. 
 
 -  Tiquet per un dinar:  6,35 euros. 

- Tiquet mensual: 116,39 euros. En els casos que un usuari que disposi del servei 
mensual de menjador, deixi d’assistir a l’escoleta, a partir del 3r dia se li descomptaran 
2,66 € per dia. 
 Els nadons tenen una bonificació del 25% en el menjador en tant els seus 
menús siguin adaptats. 

Els preus dels serveis de guarderia i de menjador  s’aniran augmentant per curs 
escolar, de manera automàtica d’acord amb l’I.P.C. de l’any anterior. 

 
No obstant, tal i com assenyala l’article 44 del Text Refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
s'estableix que l'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del 



servei prestat o de l'activitat realitzada, per la qual cosa, aquests preus del servei de 
menjador podran variar en funció dels preus obtinguts al procés de contractació de dit 
servei.  
 

 

TERCER.- Fixar les següents exempcions i bonificacions. 
 
Article 6è.- Exempcions i bonificacions. 
A instància de part, es pot atorgar l’exempció de tot o part del pagament, quan les 
circumstàncies socioeconòmiques del sol⋅licitant manifestin una situació no adequada 
a les normes o l’ús que marquin en cada moment un nivell mínim de subsistència, 
atenent als següents criteris: 
 
Exempcions: 
Del 10% del total de la quota del servei educatiu (poden acumular-se): 
 

• Més d’un germà matriculat al centre 
• Familia nombrosa o monoparental 
• Familia nombrosa especial 
• Infants amb necessitats educatives especials o malaltia crònica 
• Acolliment familiar. 

 
 Bonificacions:  
 

Per accedir a les bonificacions és requisit que la renda per càpita de la unitat familiar 
sigui inferior al 1,1 del salari mínim interprofessional. 
 
A instància de part, es pot atorgar la bonificació de tot o part del pagament, quan les 
circumstàncies socioeconòmiques del sol⋅licitant manifestin una situació no adequada 
a les normes o l’ús que marquin en cada moment un nivell mínim de subsistència, 
atenent a la següent puntuació: 
 

 
Bonificació: Punts 
Bonificació del 25% de la quota 0-4 
Bonificació del 50% de la quota 5-9 
Bonificació del 75% de la quota) 10-14 
Bonificació del 100 % de la quota) A partir de 15 

   
L'aplicació de les exempcions i bonificacions corresponents estarà 

condicionada a la presentació de la següent documentació per tal de justificar la 

puntuació obtinguda: 

 
A) Condicions econòmiques 

 
Renda mensual per càpita Punts 
Per assistència i estada d´un infant, que la renda per càpita de la seva unitat familiar 
estigui compresa entre el 0,9 i el 1,1 del salari mínim interprofessional. 14.630€  i 
11.970€ 

0 
 

Per assistència i estada d´un infant, que la renda per càpita de la seva unitat familiar 
estigui compresa entre el  0,7 i el 0.9 del salari mínim interprofessional 11.970 € i 
9.310 € 

5 
 



Per assistència i estada d´un infant, que la renda per càpita de la seva unitat familiar 
estigui compresa entre el 0.7 i el 0.5  i del salari mínim interprofessional 9.310 € i 
6.650 €  

 
10 

Per assistència i estada d´un infant, que la renda per càpita de la seva unitat familiar 
inferior al  0,5 del salari mínim interprofessional 6.650 €  
 

 
15 

 
 

B) Dades familiars: 
- Per cada infant en acolliment     1 punt 
- Per cada membre de la uniat familiar amb discapacitat física o psíquica (més d’un 33%) 
       2 punts 
- Per família nombrosa general    1 punt 
- Per família nombrosa especial    2 punts 
- Per família monoparental    2 punts 
- Per tenir dos o més nins escolaritzats   1 punt 

 
C) Condicions sociofamiliars desfavorables: 
- Manca d’atenció o maltracta    1 punt 
 (Maltracta físic, psíquic o emocional 
 Violència domèstica 
 Negligència física i psíquica 

  Model de vida inadequat  
  Problemes de salut 
  Impossibilitat de compliment de les obligacions dels pares)  

- Risc       1 punt 
(Estructura familiar 
Relacions familiars 
Context socioeducatiu 
Competència per a l’educació i criança dels fills 

Salut física o psíquica dels pares 
- Dificultats en l’atenció per motius de disponibilitat del pare, la mare o tutors 

2 punts 
  (Incompatibilitat amb l’horari laboral o formatiu 
  Problemes de salut que impedeixin l’atenció dels fills 
  Situació d’atur d’un o més membres de la unitat familiar) 

 

CUART.-  Publicar el TEXTE INTEGRE de la ordenança modificada i que s’adjunta 

com annex a la present proposta,  en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial 

de les Illes Balears a l'efecte del seu general coneixement. 

 

Així mateix, 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.  
 
 
 
13.- EXPEDIENT 200/2020.- LA CONCESSIO DE LA MEDALLA DE LA POLICIA LOCAL 
D’ESPORLES AMB DISTINTIU BLAU AL POLICIA LOCAL D. ALBERT HORRACH 
MIRALLES.- La batlessa dóna lectura a la següent: 
 

PROPOSICIÓ DE BATLIA 

En base a lo disposat a la llei 4/2013 de 17 de juliol de Coordinació de Policies Locals de les 
Illes Balears i l’ordenança d’honors i distincions de la Policia Local d’Esporles (BOIB núm. 146 
de dia 23/10/2014), on es regulen els premis i distincions als membres de les policies locals i 
que d’acord a l’article 2.1 s’atorga al col·lectiu d’agents amb una trajectòria professional de 
caràcter excepcional meritori, sempre que hagin  transcorregut 15 anys de servei actiu, poden 



ser condecorats amb la Medalla al Mèrit de la Policia Local amb distintiu blau, previ informe 
motivat del Cap de la Policia Local, acceptat per la Batlessa i aprovat pel Ple de la Corporació 
(Article 5 de l’ordenança d’honors i distincions de la Policia Local d’Esporles  

 

Vist l’informe del cap de policía que proposa la concessió d’una medalla a l’agent de la Policia 
Local D. ALBERTO HORRACH MIRALLES, atès que ja han transcorregut 15 anys de servei 
actiu amb una trajectòria professional que mereix el reconeixement. 

 

Per tot l’exposat es PROPOSA al PLE: 

La concessió de la medalla de la Policia Local d’Esporles amb distintiu blau al Policia Local D. 
Albert Horrach Miralles, atès que ja han transcorregut 15 anys de servei actiu amb una 
trajectòria professional que mereix aquest reconeixement. 

 Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
14.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.-  
 
No hi ha propostes d’urgència. 
 
 
 
15.- 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. 
 
 
16.-DECRETS DE BATLIA.- El secretari, dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de 
l’últim Ple del núm. 51/2020 al 376/2020. 
 

 
 17.- PRECS I PREGUNTES.-  
 
No es fan ni precs ni preguntes. 
 
 
 Un cop examinats els punts assenyalats a l’ordre del dia, essent les vint-i-una hores  la 
Sra. batlessa aixecà la sessió, i per fer-hi constar el que s’hi ha tractat, jo la secretària 
accidental en donc fe, i amb el seu Vist-i-plau estenc la present Acta al lloc i la data 
assenyalats a l’encapçalament. 
 
  
La secretària,         Vist i plau 
          La batlessa  
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