
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
EL DIA 30 DE JULIOL DE 2020 

 
 
 
 
   
Membres assistents: 
 
Maria Ramon Salas  
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  
 
Membres que excusen la seva assistència: 
 
Marta Neus Lopez Cortes  
 
 
 
 
 
 
 
 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores i 
trenta minuts de dia 31 de juliol 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 18 de juny de 2020. 
 
 No es presenta cap observació, i sotmesa a votació es aprovada per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 



2.- EXPEDIENT 551/2020.- APROVACIÓ DIES FESTIUS LOCALS EN L’ÀMBIT DEL 
MUNICIPI PEL CALENDARI LABORAL DE L’ANY 2021.-   La batlessa dóna lectura a la 
següent:  
 

P R O P O S T A 
 

Vist el calendari laboral de 2021 publicat al BOIB 103 de dia 6 de juny de 2020 i vist que 
s’han de determinar dues festes locals en l’àmbit municipal PROPOSO a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer.- Aprovar les següents festes locals de l’any 2021:  
 

- Sant Pere: 29 de juny de 2021  
- Dia 26 de febrer de 2021   
 

Segon.- Comunicar dit acord al Govern Balear.  
 

No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 
 
 Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
3.- EXPEDIENT 723/2020.- DECLARACIÓ CONJUNTA DELS AGENTS DE LA COOPERACIÓ 
DE LES ILLES BALEARS SOBRE LA CRISI DE LA COVID-19.-   La batlessa dóna lectura a 
la següent:  

LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: EXPERTESA EN CONTEXT DE CRISI 

Els agents de la Cooperació de les Illes Balears fa dècades que treballam amb les crisis. Els 
ajuntaments i els Consells a través dels fons insulars; el Govern, a través de la Direcció 
General de Cooperació; les ONGD, representades a la CONGDIB i l’Oficina de Cooperació de 
la UIB acumulam més de 30 anys d’experiència gestionant iniciatives que contribueixen 
activament a un món més equitatiu, més sostenible i més solidari. Projectes desenvolupats en 
països empobrits, en conflicte armat o en crisis permanents, sovint amb recursos limitats i en 
situacions extremes. 

És per això que en la situació de crisi econòmica i social que vivim arrel de la COVID-19, 
reivindicam la nostra expertesa i volem aportar aquests coneixements als espais de debat 
social i polític que ara mateix fan feina per repensar el nostre futur i que ja han incorporat 
altres plantejaments transversals, com el feminisme i l’ecologisme. 

No deixem ningú enrere 

Un dels principis fonamentals de les persones és donar-se suport mutu en moments 
complicats. Valors com la solidaritat, la justícia i l’empatia ens defineix com a éssers humans i 
conformen els principis en els quals es basa la cooperació al desenvolupament. Uns valors 
que hem d’aplicar a l’àmbit global i que ara més que mai hem de defensar. 

 



Compromís internacional 

Tenim una responsabilitat internacional que no podem abandonar, un compromís amb la 
defensa de les persones i dels pobles, adquirit en nombroses declaracions i acords 
internacionals. L’exemple més recent és l’Agenda 2030, que es va signar el 25 de setembre 
de 2015, amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i amb la qual estan 
compromesos tots els governs del nostre país. 

Un món més equitatiu és un mon més segur 

Vivim en un món globalitzat, on les pandèmies (ben igual que el canvi climàtic, els conflictes 
armats o les crisis alimentàries) no distingeixen de fronteres ni de nacionalitats i ens acaben 
afectant a totes i tots. La reducció de les desigualtats, l’eliminació de la pobresa, la protecció 
del medi ambient o la generació d’oportunitats són algunes de les condicions indispensables 
perquè tothom puguem viure en un món més segur. 

És el moment de transformar la nostra societat 

Necessitam revisar i transformar el model de societat en què vivim, és el moment de posar 
l’economia al servei de les persones, de canviar el model de producció d’aliments i de 
consum, de caminar cap a una societat sostenible que no discrimini i no deixi ningú enrere. 
Accions que des de fa dècades el sector de la cooperació de les Illes Balears treballa 
conjuntament amb els països del sud i amb els agents transformadors de les nostres Illes. 
 
 Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
4.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.-  
 

Per part de la Sra. Secretària es presenta proposta d’urgència respecte a l’informe de 
discrepàncies 3_2020. La urgència és aprovada per unanimitat dels assistents.  

4.1.- INFORME DISCREPÀNCIES 3_2020.-  

La batlessa llegeix la proposta: 

Vist l’informe 3_2020 de la secretària interventora de data 30 de juliol de 2020 de objecció a 
les despeses següents per falta de crèdit quan es varen autoritzar : 

 

1 -aprovar el següent  expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 
 
  Partida de despeses: 
130-22103 Combustibles i carburants 110,06 
130-22104 Vestimenta 178,38 
136-21301 Revisió extintors 696,88 
150-21306 Vies i jardins 233,03 
150-22100 Energia elèctrica 504,14 



150-22199 Subministraments 1,69 
160-21001 Clavegueram 1.353,00 
161-21300 Instal·lacions 79,26 
161-22100 Energia elèctrica 171,92 
161-22103 Combustibles i carburants 900,07 
161-22106 Anàlisi aigua 92,94 
1621-22700 Neteja i condicionament 3.497,13 
1623-22700 Neteja i condicionament 3.824,21 
3321-22199 Subministraments biblioteca 19,46 
334-21201 Casa des Poble 235,95 
338-22609 Festes populars 1.150,97 
340-22100 Energia elèctrica 552,30 
4311-22699 Despeses Fira 459,50 
912-22699 Despeses diverses 87,15 
920-22100 Energia elèctrica 1.946,91 
932-22708 Premi cobrança gestió recaptació 1.893,91 
011-91300 Amortitzacions 50,81 
334-62200 Reforma Escola Música 6.924,00 
 TOTAL........... 24.963,67 
 
 
Atès que eren despeses inajornables i necessàries pel bon funcionament dels serveis públics. 
 

Atenint a l’òrgan competent  per resoldre la discrepància de intervenció, pel present  

PROPOSO a l’Ajuntament Ple l’adopció del present ACORD: 

Primer.- No suspendre l’execució, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament. 

El Sr. Bordoy dona l’enhorabona a l’equip de govern per haver reduit considerablement la 
despesa extrajudicial respecte al 2018. 

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

 

Per part de la Sra. batlessa es presenta proposta d’urgència respecte al Reconeixement 
extrajudicial de crèdit expedient 751/20. La urgència és aprovada per unanimitat dels 
assistents.  

4.2.- EXPEDIENT 751/20.- RECONEIXEMENT EXTRA-JUDICIAL DE CRÈDIT.- La batlessa, 
Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 
 

PROPOSTA  
 
  Per tal de comptabilitzar despeses corresponents a exercicis anteriors  i no 
havent-hi consignació suficient per fer front a la despesa, d’acord amb l’article 60.2 del R.D. 
500/1990, de 28 de desembre, i atenent al punt 15 de la Llei orgànica 9/2013 de 20 de 
desembre de control del deute comercial amb el sector públic s’instrueix el present expedient  
i es proposa a l’Ajuntament Ple: 
 



1 - Aprovar el següent  expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 
 
  Partida de despeses: 
130-22103 Combustibles i carburants 110,06 
130-22104 Vestimenta 178,38 
136-21301 Revisió extintors 696,88 
150-21306 Vies i jardins 233,03 
150-22100 Energia elèctrica 504,14 
150-22199 Subministraments 1,69 
160-21001 Clavegueram 1.353,00 
161-21300 Instal·lacions 79,26 
161-22100 Energia elèctrica 171,92 
161-22103 Combustibles i carburants 900,07 
161-22106 Anàlisi aigua 92,94 
1621-22700 Neteja i condicionament 3.497,13 
1623-22700 Neteja i condicionament 3.824,21 
3321-22199 Subministraments biblioteca 19,46 
334-21201 Casa des Poble 235,95 
338-22609 Festes populars 1.150,97 
340-22100 Energia elèctrica 552,30 
4311-22699 Despeses Fira 459,50 
912-22699 Despeses diverses 87,15 
920-22100 Energia elèctrica 1.946,91 
932-22708 Premi cobrança gestió recaptació 1.893,91 
011-91300 Amortitzacions 50,81 
334-62200 Reforma Escola Música 6.924,00 
 TOTAL........... 24.963,67 
 
 
 
2- Aprovar el corresponent suplement de crèdit per les partides esmentades al reconeixement 
extra-judicial i amb el finançament següent: 
   
     
                         87000 Romanent de Tresoreria per a despeses generals       18.039,67 € 
   Crèdit pressupost 2020         6.924,00€ 
 
 
 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 conjunta de MÉS i PSOE sobre el destí del romanent de Tresoreria. La urgència 
és aprovada per unanimitat dels assistents.  

4.3.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONJUNTA DE MÉS I PSOE SOBRE EL DESTÍ DEL 
ROMANENT DE TRESORERIA.-  
 
La majoria d’ajuntaments de les Illes Balears tenen cada any superàvit. Els estalvis fruit 
d’aquest superàvit es converteixen en romanents de tresoreria a causa de les estrictes 
normes que l’estat exerceix sobre els ajuntaments i que no permeten gastar-los. Amb els 



anys , això ha fet que siguin molts els municipis que disposin una gran quantitat de doblers 
acumulats al banc sense poder-ne fer ús,. En alguns casos fins i tot pagant interessos als 
bancs per tenir aquests doblers immobilitzats. La suma total a les Illes Balears és de més de 
500 milions d’euros. 
 
Poder fer ús d’aquests doblers ha estat una reivindicació de les entitats locals des de fa anys. 
Però amb l’actual crisi, aquesta reivindicació s’ha convertit en necessitat. 
 
La resposta de l’estat a les necessitats dels municipis ha estat decebedora. La Proposta  que 
l’estat ha fet a la FEMP i que la FEMP ha acceptat, és quedar-se els romanents dels 
ajuntaments, per després autoritzar-los l’ús del 35% un cop aprovats els projectes per part de 
l’estat i el 65%  restant tornar-los-ho a terminis durant els pròxims deu anys sense interessos. 
 
Aquesta proposta és una falta de respecte cap al mon municipal. De nou, com en la crisi de 
2008, l’administració de l’estat cerca resoldre els seus problemes de liquiditat a la baula més 
dèbil de la cadena de les administracions públiques: els ajuntaments. 
 
Es important remarcar l’esforç que fan els ajuntaments per, sense desatendre les necessitats 
de la ciutadania, complir la regla de despesa de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.  
 
Per tot això proposam:  
1.- L’Ajuntament d’Esporles rebutja l’acord que ha arribat el Govern de l’Estat i la FEMP. 
 
2.- L’Ajuntament d’Esporles insta a la FEMP a rebutjar la proposta feta pel Govern de l’Estat 
per l’ús dels romanents de tresoreria dels ajuntaments. 
 
3.- l’Ajuntament d’Esporles insta al Govern de l’Estat a retirar la proposta que ha fet a la 
FEMP per l’ús dels romanents de tresoreria dels ajuntaments i fer una nova proposta que 
tingui en compte la realitat dels ajuntaments per oferir a la ciutadania els serveis que per llei 
els hi corresponen i aquells que assumeixen de més. 
 
4.- l’Ajuntament d’Esporles insta al Govern de l’Estat a modificar les normes que regulen l’ús 
del superàvit i romanents de tresoreria dels ajuntaments, a fi que aquests puguin fer ús del 
100% del que disposen. 
 
 Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
4.4.- EXPEDIENT 700/2020.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
DE 2019.  
 
Per Decret de batlia 462 de 27 de juliol de 2020 es va aprovar la Liquidació del Pressupost de 
l’exercici de 2.019 i del Patronat d’Escoles Municipals i del Patronat Municipal de Cultura i 
Esports. 
 
 La Corporació es dóna per assabentada. 
 
 
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. 377/2020 al 463/2020. 
 

 
 7.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n fan.  
 
 Un cop examinats els punts assenyalats a l’ordre del dia, essent les vint hores  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  


	Membres assistents:

