
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
EL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2020 

 
 
 
 
   
Membres assistents: 
 
Maria Ramon Salas  
Joan Ferra Terrassa  
Maria Antònia Castell Polo 
Miguel Fernàndez de Heredia Cañellas  
Antonio Bordoy Fernández  
Maria Sureda Matamalas  
José Pol Font  
Antoni Asensio Campoy  
Maria Romero Matas  
Marta Neus Lopez Cortes  
 
 
Membres que excusen la seva assistència: 
 
Juan José Garrofe Marimón  
Bárbara Calvo Alomar  
Ana Maria Bosch Estades  
 
 
 
 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores i 
trenta minuts de dia 24 de setembre 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 juliol de 2020. 
 
 No es presenta cap observació, i sotmesa a votació es aprovada per unanimitat. 
 
 
 
2.- EXPEDIENT 881/2020. APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ PER ESTABLIR A 
ESPORLES UN COTXE 100% ELÈCTRIC. La batlessa dóna lectura a la següent:  
 

PROPOSTA DE BATLIA 

  



Donada la voluntat d'aquest Ajuntament de subscriure un conveni la finalitat del qual sigui: 

  

La col·laboració entre les parts per establir a Esporles un cotxe 100% elèctric per a ús 
compartit per la qual cosa permetrà avançar en el foment de la sostenibilitat i la 
reducció d’emissions de CO2 a través d’accions en favor de la mobilitat sostenible _ 
ECOTXE 
 

  

A subscriure amb: 

  

Ecotxe Som Moviment S.Coop  
  

  

A la vista dels següents antecedents que obren a l’expedient i el text proposat: 

“ 

 ACORD DE COL·LABORACIÓ 

 

Entre Ecotxe Som Moviment S.Coop. i l’Ajuntament d’Esporles, per al foment de la mobilitat 

elèctrica compartida i la sostenibilitat al municipi d’Esporles. 

  

REUNITS: 

  

Ecotxe Som Moviment S.Coop. (en endavant Ecotxe), amb domicili al carrer Arxiduc Lluís 
Salvador, 24 de Palma, amb CIF F16507394, representada per Alexandre Duran i Grant, en 
la seva qualitat de President 

i 

Maria Ramon Salas, amb DNI 43168731P, batlessa d’Esporles, en virtut del nomenament del 
plenari de dia 15 de juny de 2019 

  

 MANIFESTEN 

 

Que Ecotxe es constitueix com una entitat de l’economia social, sent una cooperativa sense ànim 
de lucre, i amb la voluntat de transformar la mobilitat per fer-la compartida, ecològicament 
sostenible, de propietat col·lectiva i cooperativa, democràtica i basada en les energies 
renovables. L’activitat principal és compartir la propietat i ús de vehicles elèctrics a través 
d’una aplicació mòbil i pàgina web. L’àmbit principal de l’activitat d’Ecotxe és l’illa de Mallorca 
i la cooperativa està formada per persones que han realitzat una aportació obligatòria al 
capital social de 100€. 

  

Que el municipi d’Esporles es va adherir al “Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l'Energia 
Sostenible”, amb el que assumirà el compromís de dur a terme accions dins l’àmbit 
municipal per reduir les emissions de CO2 en més d’un 40% per l’any 2030 i avaluar els 



riscos i vulnerabilitats derivats del canvi per adoptar una estratègia d’adaptació del municipi 
i incrementar així la seva resiliència. 

  

Que ambdues entitats tenen voluntat de trobar vies de col·laboració que les permetin 
avançar en el foment de la sostenibilitat i la reducció d’emissions de CO2 a través d’accions 

en favor de la mobilitat sostenible. 
  

Que entenen la importància de l’Economia Social i Solidària i que treballen per al seu 
foment i desenvolupament dins el marc del “Pacte entre el Consell de Mallorca i Mercat 
Social per al foment de l'economia social i solidària i el desenvolupament local”. 

  

Per tant, establim aquest acord de col·laboració que es regirà pels següents punts: 

 

ACORDS 

PER PART D’ECOTXE 
  

1.     Establir a Esporles un cotxe 100% elèctric per a ús compartit. 

2.     Aportar recursos i mitjans per promoure l’ús del carsharing elèctric a Esporles i retornar 

part dels excedents que es puguin obtenir per a continuar el seu desenvolupament. 

3.     Donar a l’Ajuntament d’Esporles la possibilitat d’adquirir hores d’ús del cotxe a preu especial 

per que les pugui oferir a la població resident amb l’objectiu de promoure l’ús i coneixement del 

servei de carsharing elèctric. 

4.     Oferir a les persones residents empadronades a Esporles la possibilitat d’ús del cotxe elèctric 

compartit sense haver-se de fer sòcies durant un període de tres mesos i aplicant-los les 

mateixes tarifes que a les persones sòcies d’Ecotxe. Al terme d’aquest període se’ls donarà 

l’opció de continuar amb el servei associant-se a Ecotxe (pagant els 100 euros de Capital 

Social Obligatori). 

  

PER PART DE L’AJUNTAMENT D’ESPORLES 

  

1.     Promoure i publicitar l’ús del cotxe compartit i de les activitats d’Ecotxe entre la població 
d’Esporles. 

2.     Fer ús dels serveis de mobilitat d’Ecotxe sempre que sigui possible per part del 
personal de l’Ajuntament en hores de feina i en exercici de les seves funcions. 

3.     Senyalitzar i cedir gratuïtament a Ecotxe un espai reservat a un dels aparcaments 

municipals per aparcar i carregar elèctricament, mitjançant càrrega de l’Ajuntament/MELIB, el 
cotxe per compartir que romandrà a Esporles. L’espai es cedirà durant el temps que dura 
aquest acord. 

  

AMBDUES ENTITATS 

  



1.     Es comprometen a desenvolupar conjuntament campanyes d’informació, 
conscienciació i sensibilització de la mobilitat sostenible i el consum responsable. 

2.     Es comprometen a fer difusió de l’acord establert i facilitar la difusió de les activitats i 
serveis de l’altra a través dels canals que cada entitat empri habitualment. 

3.     Tenen la voluntat d’ampliar aquest acord a mesura que les possibilitats d’ambdues 
entitats ho permetin. 

4.     Compliran en tot moment la normativa i la legislació vigent en matèria de protecció de 
dades. 

  

La durada d’aquest acord serà d’un (1) any des de la data de la signatura i es prorrogarà 
automàticament cada any si no es comunica expressament per una de les parts. Passat el 
primer   any, ambdues parts podran rescindir l’acord comunicant per escrit aquesta voluntat 
amb una antelació mínima de dos (2) mesos a la data de rescissió de l’acord. 

  

I en prova de conformitat de les parts, se signa a Esporles el dia XX de setembre del 2020.” 

  

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

  

ACORD 

PRIMER. Aprovar el text definitiu del Conveni descrit en els antecedents. 

  

SEGON. Notificar i emplaçar a Ecotxe Som Moviment S.Coop, a l'efecte de que es ferm el 
Conveni a dalt referenciat. 

 

TERCER. Autoritzar a la Batlessa d’aquest Ajuntament per a la signatura de qualsevol tipus 
de document que sigui necessari per dur a terme l’objecte del Conveni. 

  

QUART Remetre electrònicament copia del conveni, acompanyada de la corresponent 
memòria justificativa, al Registre Telemàtic del Tribunal de Comptes.” 

 

El Sr. Bordoy manifesta la seva conformitat no només per ser una iniciativa que fomenta l’ús 
compartit del cotxe sino perquè també és un cotxe elèctric. 

No obstant, el Sr. Bordoy considera que s’hauria d’estudiar la possibilitat de que atès que 
l’Ajuntament cedeix un aparcament gratuït, els esporlerins tinguessin millors condicions sense 
necessitat de ser socis. 

La Sra. Batlessa li comenta que s’estudiarà per futures modificacions. 

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



3.-PROPOSTES D’URGÈNCIA.-  
 

Per part de la Sra. batlessa es presenta proposta d’urgència respecte a la separació de 
l’Ajuntament d’Esporles com a membre del Consorci de Tecnologies de la Informació i de les 
Comunicacions de Mallorca (TIC MALLORCA), expedient 931/20. La urgència és aprovada 
per unanimitat dels assistents.  

 
3.-1.- SEPARACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES COM A MEMBRE DEL CONSORCI 
DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS DE MALLORCA 
(TIC MALLORCA).- La batlessa dóna lectura a la següent:  
 

PROPOSTA DE BATLIA 

 

Separació de l’Ajuntament d'Esporles com a membre del Consorci de Tecnologies de la 
Informació i de les Comunicacions de Mallorca (TIC Mallorca)  

  

1. Atès que actualment l'Ajuntament d'Esporles és membre del Consorci de Tecnologies de la 
Informació i de les Comunicacions de Mallorca (TIC Mallorca). 

  

2. Atès que en data 14 de setembre de 2020 el Consorci TIC Mallorca va comunicar a aquest 
Ajuntament la resolució del President del Consorci TIC Mallorca en la que resolia: 

  

«Primer.- Convocar Junta General extraordinària, que es celebrarà el dia 18 de 
setembre de 2020  a les 12:00 en 1ª convocatòria i a les 12:10 en 2ª convocatòria per 
mitjà de la PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM per aquesta 
convocatòria. 

  

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió: 

    1. Aprovació de l’acta anterior 

    2. Aprovació de la proposta d’acord de la comissió liquidadora per la separació de 
l’ajuntament de Calvià 

    3. Proposta de dissolució i extinció  del Consorci TIC Mallorca.» 

  

3. Atès que el President del Consorci TIC Mallorca va retirar el punt 3 de l’ordre del dia. 

  

4. Atesa la voluntat de l’equip de govern de separació de l'Ajuntament d'Esporles com a 
membre del referit consorci. 

  

5. I atès l'informe emès al respecte pel secretari de la corporació en data 24 de setembre de 
2020 el tenor literal del qual disposa:  

  



“1. Antecedents  

1.1. L’Ajuntament d'Esporles actualment és membre del Consorci de Tecnologies de la 
Informació i de les Comunicacions de Mallorca (TIC Mallorca). 

  

1.2. Per part de l'equip de govern es planteja la possibilitat de separació de l'Ajuntament 
d'Esporles com a membre del referit consorci. 

  

2. Normativa aplicable  

La normativa aplicable al cas en qüestió és la següent:  

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.  

- Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. 

- Estatuts del Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca 
(TIC Mallorca) publicats al BO1B núm. 94 de data 31 de juliol de 2018.  

  

3. Fonaments jurídics  

3.1. L’article 22,2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local 
disposa que són competència del Ple de la Corporació "els acords relatius a la participació en 
organitzacions supramunicipals", com és el cas d'un consorci. 

  

3.2. Així mateix, els articles 47.2.g) de la referida Llei 711985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local i 94.3.g) de la Llei 2012006, de 15 de desembre, municipal i de règim 
local de les Illes Balears disposa que es requereix el vot de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la Corporació per a l’adopció dels acords de "creació, modificació o 
dissolució de mancomunitats o altres organitzacions associatives, així com adhesió a les 
mateixes i aprovació i modificació dels seus estatuts". Amb caràcter més específic, 47.2 de la 
referida Llei autonòmica disposa que "Els acords dels ens locals per crear, adherir-se, 
modificar, separar-se o dissoldre els consorcis, així com per aprovar i modificar els seus 
estatuts, s’han d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació". 

  

3.3. L’article 32 dels Estatuts del Consorci de Tecnologies de la informació i de les 
Comunicacions de Mallorca (TIC Mallorca), disposa expressament: 

  

“Article 32. Separació de membres  

1. Els membres del Consorci podran exercir el dret de separar-se d’aquest en qualsevol 
moment. No obstant això la separació efectiva es produirà una vegada que hagi estat 
determinada la quota que pertoqui segons la previsió establerta en l’apartat 5è 
d’aquest mateix precepte.  

2. La separació no podrà comportar pertorbació, perjudici o risc evident per a la 
realització immediata de qualsevol dels serveis o activitats del Consorci, ni perjudici 
per als interessos públics al mateix encomanats.  

3. Manifestada la voluntat de separació per l’entitat consorciada, la Presidència 
convocarà la Junta General perquè la resta de membres manifestin la seva voluntat 



sobre el manteniment o dissolució del Consorci, sempre que la separació anunciada no 
impedeixi que segueixin romanent en el consorci, almenys, dues Administracions.  

4. Amb l’acord de continuïtat la Junta General designarà una Comissió Liquidadora que 
aprovarà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el seu dret de 
separació, en proporció a l'import de les seves aportacions amb destinació a 
inversions segons el grau d’amortització.  

5. L’acord de separació, que haurà d’incloure la liquidació aprovada per la Comissió 
liquidadora, assortirà efectes des de la determinació de la quota de separació en el 
supòsit en què aquesta resultés positiva, o, una vegada s’hagi pagat el deute si la 
quota fos negativa. En aquest cas /a Junta General podrà determinar un calendari de 
pagaments.  

6. Fins a tant l'ens consorciat no aboni íntegrament el seu deute amb el Consorci en 
l’exercici del seu dret de separació no es considera separat del mateix, podent assistí a 
les sessions dels òrgans col·legiats amb veu però sense vot."  

  

3. Conclusions  

Per tot el que s’ha exposat és procedent que el Ple de l'Ajuntament d'Esporles adopti acord 
de separació com a membre del Consorci de Tecnologies de la informació i de les 
Comunicacions de Mallorca (TIC Mallorca), acord que haurà de ser adoptat amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació i que haurà 
de ser formalment comunicat al referit consorci així com a les entitats i organismes pertinents.  

Aquest és el parer de qui subscriu, a reserva d’opinions millor fonamentades en Dret. No 
obstant això, el Ple de la Corporació, amb superior criteri, decidirà.” 

  

Per tot el que s’ha exposat,  el Ple adopta el següent acord:  

  

Primer. Separar l'Ajuntament d'Esporles com a membre del Consorci de Tecnologies de la 
Informació i de les Comunicacions de Mallorca (TIC Mallorca).  

  

Segon. Comunicar formalment el present acord al Consorci de Tecnologies de la Informació i 
de les Comunicacions de Mallorca (TIC Mallorca).  

  

Tercer. Comunicar formalment el present acord a les entitats i organismes procedents.  

  

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

Per part de la Sra. batlessa es presenta proposta d’urgència respecte a aprovar un protocol 
de prevenció i higiene de les instal·lacions esportives d’Esporles, expedient 819/20. La 
urgència és aprovada per unanimitat dels assistents.  

3.2.- EXPEDIENT 819/2020.- PROTOCOL DE PREVENCIÓ I HIGIENE DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES D’ESPORLES. La batlessa dóna lectura a la següent: 
 



PROPOSTA D’URGÈNCIA DE BATLIA 
 
Des de l’àrea d’esports de l’Ajuntament d’Esporles, s’ha redactat un protocol, seguint les 
directrius marcades pel Govern de les Illes Balears, amb la finalitat d’establir les pautes a 
seguir per totes les parts implicades a l’hora de fer ús d’una instal·lació esportiva d’Esporles. 
 
La realitat que ens ha tocat viure actualment no és senzilla i el fet que sigui novedosa i 
desconeguda, afavoreix els canvis constants, amb la necessitat d’adaptar-nos-hi. Això fa que 
el protocol proposat sigui obert i canviant, per tal d’adaptar-se a la realitat de cada dia i ofertar 
la màxima seguretat per a tothom.  
Aquestes possibles i futures modificacions, per tal d’agilitzar l’aplicació del protocol actualitzat, 
seran aprovades per decret de batlia i se’n farà difusió pels mitjans disponibles i establerts. 
 
Per tal d’entendre millor l’àmbit d’afecció d’aquest protocol, l’hem elaborat en 4 blocs 
clarament diferenciats: 
1. Neteja i desinfecció de les instal·lacions: És un recull de les directrius d’higiene que s’han 
de seguir abans de fer ús de qualsevol instal·lació esportiva. 
2. Ventilació dels espais tancats: Són els paràmetres mínims a seguir abans, durant i després 
de la pràctica esportiva. 
3. Accés i ús de les instal·lacions: És un recordatori de les pautes que s’han de seguir per 
totes les persones que han accedir a la instal·lació. 
4. Pràctica esportiva: Són les condicions generals a seguir per a la pràctica esportiva amb 
seguretat. 
 
Les entitats o els/les usuàries de les instal·lacions esportives municipals han d’actuar d’acord 
a aquest protocol. També poden elaborar el seu propi protocol pel que fa a la pràctica 
esportiva o l’activitat que desenvolupen. Aquest s’ha d’ajustar al que es detalla al present 
protocol, sense contradir cap de les indicacions que a continuació s’explicaran, a no ser que 
siguin més restrictius o limitadors. 
 
D’acord amb tot això, PROPOSO a l’Ajuntament PLE l’adopció del present  
 

ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el PROTOCOL DE PREVENCIÓ I HIGIENE DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES D’ESPORLES (Exp. 819/2020) 
. 
Segon.- Publicar l’acord d’aprovació al boib i el text íntegre a la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
Tercer.- El present protocol entrarà en vigor el dia després de la publicació al boib.. 
 
No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 
 
 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 revisió d’ofici de 
l’acte: Llicència urbanística d’exp. núm 1689/2006; expedient 1222/19. La urgència és 
aprovada per unanimitat dels assistents.  

 
 



3.3.- EXPEDIENT 1222/19.- REVISIO D’OFICI DE L’ACTE: LLICÈNCIA URBANÍSTICA 
D’EXP. NUM. 1689/2006.- La batlessa dóna lectura a la següent: 
 

PROPOSTA 
 
Vist l’escrit presentat dia 30 de juny de 2020, amb registre d’entrada @308/2020, informat 
que Coral Holmes, SLU, amb CIF B88178694, domiciliat a l’Avinguda de  Burgos, 12, 28036 
Madrid, és l’actual titular de la propietat de referència cadastral 3712835DD6931S0001LW, 
inscrita al Registre de la Propietat finca 4522, tom 5774, llibre 123, fòl 63, en substitució de 
Caixa de Pensions de Barcelona “La Caixa”. CIF G58899998. 
 
Vista la sol·licitud presentada per CORAL HOLMES, S.L. de dia 20 de juliol de 2020, registre 
d’entrada núm. 1915, per la qual se sol·licita l'ampliació del termini per formular al·legacions.  

 
Vist l’assenyalat a l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques ES PROPOSA AL PLE 
  
- Incloure a l’entitat Coral Holmes SLU com a actual propietari del C/ Mossèn 

Alcover, núm. 12  
- Atorgar una ampliació de 8 dies del termini per presentar al·legacions. 

 
 Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
3.4 DONAR COMPTE DE LA RENUNCIA DE LA REGIDORA ANA MARIA BOSCH 
ESTADES.- El Secretari, dóna compta del següent: 
 
 
En aquest Ajuntament va tenir entrada, el dia 21 de setembre de 2020, escrit de la Sra. Ana 
Maria Bosch Estades, regidora de Cultura i Cooperació del grup municipal MÉS-APIB. En el 
mateix es formalitza la renuncia voluntària al càrrec que ocupa en aquest Ajuntament des de 
que va prendre possessió el dia 15 de juny de 2019, després de les eleccions de dia 26 de 
maig de 2019. La renuncia al càrrec no serà efectiva fins el seu sotmetiment al Ple de 
l’Ajuntament, es a dir, fins a dia d’avui.  
 
D’acord amb els articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i 
182 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.  
 
ACORD:  
 
PRIMER.- Prendre coneixement de la renuncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament que 
realitza la Sra. Ana Maria Bosch Estades.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central per que remeti les credencials 
al Sr. CARLOS QUESADA CASAS, al ser el següent en la llista electoral del grup municipal 
MÉS-APIB per que pugui prendre possessió del seu càrrec de regidor.  
 
 
La Sra. Batlessa aprofita per agrair la tasca i dedicació de la Sra. Bosch a l’Ajuntament 
d’Esporles. 
 



La Corporació es dóna per assabentada.  
 
 
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP PAS MÉS PER ESPORLES PER LA SORTIDA DE LA 
FEMP 
La proposta que s’ha treballat entre el Ministeri d’Hisenda i la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies (FEMP) per cedir els Romanents de Tresoreria a l’estat espanyol, dista 
molt de les propostes que des de l’ajuntament d’Esporles sempre hem reivindicat i que 
passen per derogar la Llei d’Estabilitat Pressupostària, coneguda com a Llei Montoro, així 
com eliminar la Regla de la Despesa. 
 
L’acord de cessió voluntària dels romanents de tresoreria al Govern espanyol, el qual els 
anirà tornant en 10 o 15 anys als ajuntaments, no va tenir un suport majoritari en els òrgans 
de govern de la FEMP. De fet tan sols es va aprovar pel vot de qualitat del president d’aquest 
òrgan, el senyor Abel Caballero, batle de Vigo i representant del PSOE. 
La complicitat de la FEMP i del Govern de l’Estat Espanyol, en cap cas ha representat el 
sentit de tots els municipis de l’Estat espanyol i on s’han tengut en compte més interessos de 
partit polític que no els interessos dels municipis.  
 
Per això, proposam que: 
 
1.- El PAS MÉR PER ESPORLES  proclama la seva voluntat de participar en federacions, 
associacions i plataformes plurals en defensa del municipalisme.  
 
2.- El PAS MÉS PER ESPORLES lamenta que la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies hagi donat el seu vistiplau a una proposta del Govern espanyol que suposa un 
xantatge als municipis per tal que aquests cedeixin la totalitat dels seus romanents al Govern 
espanyol per a poder-lo emprar en els terminis i en les finalitat que aquests marqui; també 
lamenta, per tant, que hagi abandonat la postura ferma d’exigir la derogació de l’anomenada 
Llei Montoro quan el Govern de l’Estat s’havia compromès en aquesta derogació.   
 
3.- El PAS MÉS PER ESPORLES, lamenta que la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies hagi actuat des de l’obscurantisme, sense un debat profund i sobretot compartit 
amb el conjunt de les entitats locals a través de les federacions territorials.  
 
4.- El PAS MÉS PER ESPORLES acorda abandonar la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies mentre no hi hagi una rectificació del fons i les formes en la defensa contundent 
del municipalisme i d’una decisiva descentralització competencial i econòmica de l’Estat. 
 
5.- El PAS MÉS PER ESPORLES manifesta el seu suport a la Federació d’entitats locals de 
les Illes Balears, que sí ha sabut propiciar un debat sincer i fructífer entre diferents en la 
defensa d’uns interessos comuns i reafirma el seu compromís amb aquesta Federació 
 
 
El Sr. Bordoy agraeix la possibilitat que li ha donat l’equip de govern de poder arribar a un 
acord sobre la moció encara que malauradament no va ser possible per falta de temps. 
 
El Sr. Bordoy, respecte la moció, comenta que el seu grup entén que la forma de negociació i 
les formes de la Femp no va ser la adequada però el fet que un òrgan de representació com 
la Femp no respongui en un moment donat tal com nosaltres volem no és motiu suficient com 
per abandonar-lo sino que la millor opció seria lluitar per tal que aquest òrgan que ens 
representa pugui canviar i millorar. 
 



La Sra. Batlessa comenta que l’Ajuntament no abandonarà la Felib la qual ens representarà 
davant la Femp i per tant es seguirà lluitant de la mateixa forma pels interessos del nostre 
Ajuntament. 
 
El Sr. Bordoy reconeix que no es comparable el sentiment i motius que poden moure a 
prendre aquesta decisió a un equip de govern que ha viscut la situació en primera persona 
amb l’opinió d’un grup que ho ha viscut d’enfora però, encara i així, considera que s’ha de 
lluitar per canviar i millorar el funcionament de la Femp sense necessitat d’abandonar-la 
 
 Sotmesa a votació la moció, fou aprovada  amb el següent resultat: 
 

- Set (7) vots a favor del PAS-PSM 
- Tres (3) abstencions del PSOE 

 

 
 
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP PAS MÉS PER ESPORLES PER LA DEROGACIÓ DE 
LA LLEI MONTORO 
 
Des de fa una dècada hi ha hagut un procés d’intervenció soterrada dels ajuntaments per part 
de l’Estat, en una voluntat manifesta d’impedir l’acció política de les entitats locals que 
coneixen millor que ningú les necessitats de la ciutadania i tenen millor disposició a donar-i 
resposta. 
 
El punt més àlgid d’aquest procés centralitzador i neoliberal el representa la Llei de 
sostenibilitat i racionalització de l’administració local, més coneguda com Llei Montoro, que 
retalla  les competències  que poden exercir les administracions locals i en segresta 
anualment part del pressupost, que els consistoris han de dipositar als bancs per tal 
d’alimentar-ne la liquiditat; l’ajuntament que no compleixi amb l’ortodòxia que aquesta 
legislació comporta és intervingut i controlat pel govern de l’Estat sota el pretext d’impedir 
“endeutaments abusius” o “malbarataments”. 
 
Però érem i som els ajuntaments a qui s’havia de vigilar davant aquests excessos? Hi ha 
casos puntuals vergonyosos, sense cap dubte, però analitzem les xifres globals. L’any que es 
va aprovar la Llei Montoro el deute es repartia de la següent manera: el deute del Govern 
espanyol  representava el 72.3% del PIB; el de les comunitat Autònomes el 17.6% del PIB; el 
dels ajuntaments el 4%. I com estam ara? El 2019 deute del Govern espanyol suposà el 
87.8% del PIB; el de les Comunitat Autònomes el 24.6%; el dels ajuntaments el 2.1% 
 
És a dir, que no només érem i som l’administració amb un menor percentatge del deute, sinó 
l’única que l’ha disminuït. I qui suposadament ens ha de vigilar és el més endeutat i el qui 
més ha crescut. Recepta qui hauria de prendre! 
 
Així, el resultat de la Llei Montoro és que els ajuntament han anat acumulant doblers als 
bancs, doblers que eren dels seus ciutadans i que no ha pogut invertir en el serveis que 
aquest necessitaven. Just a Balears la xifra de doblers municipals segrestats als bancs 
supera el 500 milions d’euros. 
L’actual Govern espanyol havia promès la derogació de la Llei Montoro. Així a l’acord  
“Coalición Progresista” entre PSOE  i Unidas Podemos diu explícitament en el seu punt 9.8 ““ 
Ampliaremos las competencias y capacidades de los gobiernos locales, garantizando el 
respecto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios  como unidad 
territorial básica. En esta misma línea, derogaremos la Ley 27/2013 de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local del PP, y aprobando una nueva normativa que 



conceda a los municipios la capacidad de percibir unos tributos propios mínimos (sin perjuicio 
de otros que puedan ser reconocidos por la legislación estatal y autonómica y de disponer de 
los recursos derivados de la participación de los ingresos del Estado”. 
 
Però el fet és que la proposta que s’ha treballat entre el Ministeri d’Hisenda i la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies  (FEMP) dista molt d’aquell anunci: passa per la cessió 
voluntària dels romanents de tresoreria acumulats al banc al Govern espanyol, el qual els 
anirà tornat en 10 anys als ajuntaments que s’hi apuntin permetent-los que s’ho gastin però 
només en allò que l’estat autoritzi; els ajuntaments que no cedeixin aquests romanents a 
l’Estat no podran gastar-los sense ser intervinguts. Un xantatge paternalista per part de 
l’administració que acumula més deute i que no sosté cap dels pilars de l’estat del benestar 
(Educació, Salut i Serveis Socials) , tots en mas de les comunitat Autònomes i dels municipis.  
 
L’Ajuntament d’Esporles s’ha manifestat nombroses vegades a favor de la derogació de la 
Llei Montoro, però ens veim obligats a reincidir-hi perquè la proposta suposa un nou atac al 
municipalisme entès com la defensa de la madura capacitat d’autogovernar-se  dels pobles i 
de les ciutats per donar resposta a les diferents i diverses necessitats que plantegen els 
ciutadans i les ciutadanes. Ara més que mai, atesa la crisi social i econòmica derivada de la 
COVID-19, en què hem de fer front a importantíssimes inversions per tal d’assegurar la 
cohesió social i reactivar l’economia. I aquí mes que mai, en unes Illes Balears 
infrafinançades i contínuament discriminades en els pressuposts estatals, la qual cosa ens 
acaba afectant per un efecte cascada als ajuntaments.  
 
Per tot això: 
 
1.- EL PAS MÉS PER ESPORLES demana la derogació de la Llei de sostenibilitat i 
racionalització de l’administració local i l’aprovació d’un marc legislatiu descentralitzador que 
respecti els ajuntaments , donant-los capacitat competencial i sobretot econòmica per a donar 
resposta a les necessitats de la ciutadania. 
 
2.- EL PAS MÉS PER ESPORLES demana que els ajuntaments puguin disposar sense 
coaccions i lliurement del 100% dels romanents de tresoreria i superàvits. 
 
3.- EL PAS MÉS PER ESPORLES demana que els ajuntament participin de forma 
significativa dels fons europeus per a la recuperació econòmica causada per la crisi de la 
COVID-19. 
 
4.- EL PAS MÉS PER ESPORLES farà arribar aquests acords al Congrés dels Diputats, al 
Senat, al govern espanyol, al Parlament de les Illes Balears, al Govern de les Illes Balears, a 
la FELIB i a la FEMP.  
 
El Sr. Bordoy agraeix una segona vegada la possibilitat que li ha donat l’equip de govern de 
poder arribar a un acord sobre la moció encara que malauradament no va ser possible per 
falta de temps. 
 
El Sr. Bordoy, respecte la moció, comenta que derogar la llei va subjecte a la redacció de 
nous pressuposts per tant si no es redacten els nous pressuposts no es viable la derogació 
de la llei. Entenen que el plantejament de la moció es justa i necessari però ara no és el 
moment. 
 
 
 
 Sotmesa a votació la moció, fou aprovada  amb el següent resultat: 



 
- Set (7) vots a favor del PAS-PSM 
- Tres (3) abstencions del PSOE 

 
 
5.- 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. 
 
 
6.-DECRETS DE BATLIA.- La secretària, dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de 
l’últim Ple del núm. 464/2020 al 577/2020. 
 

 
 7.- PRECS I PREGUNTES.-  
 
El Sr. Pol demana: 
 
1.- Quan es farà la neteja del torrent? 
Resposta: L’Ajuntament està pendent de l’autorització de Recursos Hídrics per tal de que el 
personal del Taller d’Ocupació pugui entrar a fer les tasques de neteja. 
 
2.- Com està la neteja de les clavegueres? 
Resposta: Ja s’han fet netes moltes però encara queden algunes. Proposa la Sra. Batlessa que 
si en saben d’alguna que ho necessiti urgent que ho comuniquin a l’Ajuntament per fer les 
tasques. 
 
3.-Com està l’obra de la capella del cementeri? 
Resposta: Fa uns dies s’ha adjudicat el contracte i s’iniciarà l’obra tan aviat com es pugui.. 
 
 
 Un cop examinats els punts assenyalats a l’ordre del dia, essent les vint hores i deu 
minuts la Sra. batlessa aixecà la sessió, i per fer-hi constar el que s’hi ha tractat, jo la 
secretària 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  


