
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
EL DIA 25 DE FEBRER DE 2021 

 
 
 
 
   
Membres assistents: 
 
Maria Ramon Salas  
Miguel Fernàndez de Heredia Cañellas  
Antonio Bordoy Fernández  
Maria Sureda Matamalas  
José Pol Font  
Antoni Asensio Campoy  
Maria Romero Matas  
Marta Neus Lopez Cortes  
Maria Antònia Castell Polo 
Carlos Quesada Casas 
Bárbara Calvo Alomar  
 
Membres que excusen la seva assistència: 
 
Joan Ferra Terrassa  
Juan José Garrofe Marimón  
 
 
 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores i 
trenta minuts de dia 25 de febrer de 2021, 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 28 de gener de 2021. 
 
 No es presenta cap observació, i sotmesa a votació es aprovada per unanimitat. 
 
 
 
2.- EXPEDIENT 196/2021.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT.- La batlessa dóna lectura a la 
següent:  
 
 

TRANSFERENCIA DE CREDITS  
 
  Per tal de realitzar despeses que no poden demorar-se fins al proper exercici, i 
no essent ampliable el crèdit consignat al pressupost de la Corporació, d’acord amb l’art. 179 i 



següents del R.D. legislatiu 2/2004 de 5 de març per qual s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals , venc a proposar:  
 
  1.-Aprovar el següent suplement de transferència de crèdit: 
 
  Partides amb augment de crèdit 
   

150-62200 Can Campos 51.664,55 €
Total................................ 51.664,55 €

 
  FINANÇAMENT: 
  Partides amb baixa de crèdit 
 

150-21306 Vies i jardins 20.000,00 €
150-22706 Estudis i treballs tècnics 5.000,00 €
161-21000 Xarxa aigua 2.000,00 €
338-22609 Festes populars 5.000,00 €
340-62200 Màquines biosaludables 4.664,55 €
920-21200 Edifici Casa Vila 1.000,00 €
920-22200 Comunicacions telefòniques 2.000,00 €
959-500 Fons contingència 12.000,00 €

Total............................... 51.664,55 €
   
  2.- Publicar-ho al  BOIB durant 15 dies hàbils. 
 

 3.- En cas que no es presentin reclamacions durant el termini esmentat es 
consideraran definitivament aprovats d’acord amb allò establert a l’article 169 del R.D.L. 
2/2004. 
 
 4.- Ratificar l’ aprovació al proper Ple que es celebri. 
 

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
3.- EXPEDIENT 174/2021.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT.- La batlessa dóna lectura a la 
següent:  
 
 

TRANSFERENCIA DE CREDITS  
 
  Per tal de realitzar despeses que no poden demorar-se fins al proper exercici, i 
no essent ampliable el crèdit consignat al pressupost de la Corporació, d’acord amb l’art. 179 i 
següents del R.D. legislatiu 2/2004 de 5 de març per qual s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals , venc a proposar:  
 
  1.-Aprovar el següent suplement de transferència de crèdit: 
 
  Partides amb augment de crèdit 
   

320-22700 Personal reforç escola 5.000,00 €
Total................................ 5.000,00 €

 



  FINANÇAMENT: 
  Partides amb baixa de crèdit 
 

320-21200 Edifici escola 5.000,00 € 
Total............................... 5.000,00 € 

   
  2.- Publicar-ho al  BOIB durant 15 dies hàbils. 
 

 3.- En cas que no es presentin reclamacions durant el termini esmentat es 
consideraran definitivament aprovats d’acord amb allò establert a l’article 169 del R.D.L. 
2/2004. 
 
 4.- Ratificar l’ aprovació al proper Ple que es celebri. 
 

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

 
4.- EXPEDIENT 194/2021.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT.- La batlessa dóna lectura a la 
següent:  
 

TRANSFERENCIA DE CREDITS  
 
  Per tal de realitzar despeses que no poden demorar-se fins al proper exercici, i 
no essent ampliable el crèdit consignat al pressupost de la Corporació, d’acord amb l’art. 179 i 
següents del R.D. legislatiu 2/2004 de 5 de març per qual s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals , venc a proposar:  
 
  1.-Aprovar el següent suplement de transferència de crèdit: 
 
  Partides amb augment de crèdit 
   

130-13100 Laboral eventual 19.465,72 €
130-12103  Altres complements 1,00 €
920-12010 Retribucions bàsiques 96.076,16 €
920-12103 Altres complements 32.875,00 €

Total................................ 148.417,88 €
 

  FINANÇAMENT: 
  Partides amb baixa de crèdit 
 

130-12011 Auxiliar policia local 19.465,72 €
130-12100 Retribucions bàsiques 1,00 €
920-12000 Retribucions bàsiques 96.076,16 €
920-12102 Altres complements 32.875,00 €

Total............................... 148.417,88 €
   
  2.- Publicar-ho al  BOIB durant 15 dies hàbils. 
 

 3.- En cas que no es presentin reclamacions durant el termini esmentat es 
consideraran definitivament aprovats d’acord amb allò establert a l’article 169 del R.D.L. 
2/2004. 
 



 4.- Ratificar l’ aprovació al proper Ple que es celebri. 
 

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
5.-  ALTRES PETICIONS: MOCIO 8M.- La batlessa dóna lectura a la següent: 
 

8M, per un futur ple de lideratges feministes! 

 És evident que ens trobam davant un 8 de març diferent, en aquests moments ens 
queden enfora les vagues i les places i carrers plens dels darrers anys. Però des del 
nostre poble seguim fent nostres les reivindicacions d’aquest dia. 

El 8 de març fou reconegut per l’ONU com el Dia Internacional de la Dona: els orígens 
es remunten al 1857, a la vaga de les obreres tèxtils nord-americanes i a l’incendi de la 
fàbrica Cotton o el de la Triangle Shirtwaist Company de Nova York, el 25 de març de 
1911, una indústria tèxtil on treballaven cinc-centes persones, la gran majoria dones 
immigrants joves. En aquest darrer incident varen morir 142 obreres que l’any anterior 
havien mantingut una vaga important per demanar unes millors condicions laborals. 

Des del 8 de març de 2018 el moviment feminista convoca a la vaga per fer evident que 
són les dones d’arreu del món les que s’ocupen de la cura de les persones dependents; 
per fer evident que en l’àmbit laboral encara hi ha bretxa salarial; per fer evident que 
les dones compren i, per això, cal tenir-ne en compte les demandes i exigències; per 
fer evident que, malgrat les dones tenguin una formació equivalent o superior a la que 
tenen els homes, tenen menys accés als llocs de responsabilitat.  

Dins l’actual conjuntura i el marc de crisi sociosanitària i econòmica que ens trobem, 
ens veiem en la necessitat de generar un canvi estructural basat en els principis de 
l’ecofeminisme, posant la vida de les persones al centre. I és per aquest mateix motiu 
que no podem defallir en la construcció d’aquest projecte de futur, ara més que mai és 
el moment del lideratge feminista.. És l'hora de superar les desigualtat i, des del 
reconeixement, la diversitat i la perspectiva de gènere feminista construir un món més 
equitatiu. 

El món que volem que sorgeixi després de la pandèmia només és possible si el canvi 
el lideram des del feminisme inclusiu. 

Ja és ben hora de passar del discurs a la pràctica! 

És l'hora de superar les desigualtats en tots els àmbits, la violència contra dones i les 
injustícies de la cultura patriarcal. 

Per això, des del PAS MÉS per Esporles proposam que el ple municipal es comprometi 
a:  

 ꞏ Fer passes endavant en la planificació i execució de les  polítiques d’igualtat de 
dones i homes en el nostre  poble. 

ꞏ  Impulsar plans i estratègies d’igualtat compromesos en la conciliació. 



ꞏ Incentivar la corresponsabilitat de totes les persones, indistintament del gènere, 
en les tasques de cura. 

ꞏ Potenciar la participació de les dones en els àmbits de presa de decisions. 

ꞏ Potenciar el lideratge econòmic, social i polític de les dones del nostre poble. 

ꞏ  Impulsar ajudes a dones emprenedores. 

ꞏ  Rebre i donar formació per a millorar la nostra resposta davant la realitat de les 
dones i nines del nostre poble. 

ꞏ Fer xarxa amb els altres ajuntaments i amb altres administracions per construir 
una Mallorca lliure de violències masclistes.  

ꞏ Promoure els mitjans necessaris per fer efectiva la inclusió en el nostre municipi 
de totes les persones, respectant la diversitat i la pluralitat. 

ꞏ Promoure el benestar de les dones més grans del nostre municipi. 

ꞏ Fer esforços per integrar a les dones dels colꞏlectius multiculturals del nostre poble  
procurant espais i cursos per tal de facilitar la integració. 

ꞏ Treballar des de l’Ajuntament en programes efectius per tal de donar suport a les    
persones trans del nostre poble. 

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

 
 

6.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.- Per part de la Sra. batlessa es presenta proposta d’urgència 
respecte a tractar els següents punts no inclosos dins l’ordre del dia i que tampoc han passat  
per la Comissió Informativa. La urgència és aprovada per unanimitat dels assistents. 

 
MOCIO 8M DEL PSOE.- El Sr. Antoni Bordoy Fernández dóna lectura a la següent:   
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA D’ESPORLES  PER EL DIA 8 DE MARÇ. 

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. 

Exposició de motius.  

Com cada 8 de març, ens volem sumar a la reivindicació del Dia Internacional de les Dones i 
reiterar el ferm compromís amb la consolidació de la igualtat entre dones i homes, plena i 
efectiva, essencial per a l'avanç de la nostra societat i la millora de la nostra democràcia. 

Aquest 2021, Nacions Unides ha triat com a lema per a aquest dia “Per un futur igualitari en el 
món de la Covid-19”. I és que fa ja un any que un fet dolorós i insòlit per a la nostra generació 
va alterar i va enfosquir les nostres vides. Una pandèmia mundial, una crisi sanitària que ha 
comportat una altra social i econòmica. Durant la pandèmia les dones han estat en primera línia 



i exercit un paper extraordinari. Com a treballadores en l'àmbit sanitari, la ciència i la recerca, 
des dels serveis essencials, però també assumint la responsabilitat de les cures en l'àmbit 
privat. 

Aquesta crisi ha afectat més les dones. Són més les que han perdut la seva ocupació, les 
autònomes que han vist frustrades les seves empreses, les que han sofert un ERTO o 
directament s’han quedat sense ingressos. Són moltes més les que han fet malabars amb les 
classes dels seus fills i filles, l'atenció als seus pares o àvies, el treball professional, les feines 
de casa. Les que més han sofert aquests efectes, a costa de la seva pròpia carrera laboral i 
fins del seu benestar. I per descomptat, ha suposat una tortura afegida a totes les dones 
víctimes de violència de gènere. 

Tal com expressa Nacions Unides, la crisi ha posat en relleu tant la importància fonamental de 
les contribucions de les dones com les càrregues desproporcionades que suporten. A més, 
adverteix que arran de la pandèmia de la Covid-19 han sorgit nous obstacles, que se sumen 
als de caràcter social i sistèmic que persistien abans i que frenen la participació i el lideratge 
de les dones. Perquè a pesar que les dones constitueixen la majoria del personal de primera 
línia, encara estan infrarepresentades en els espais de poder i de la presa de decisions. 

Per això, cal intervenir per a palꞏliar aquesta situació. Treballar perquè aquesta crisi no s'emporti 
per davant a les dones. Tenim davant nosaltres una gran oportunitat perquè comptem amb una 
injecció en forma de fons europeus, que ens donen la possibilitat d'invertir amb audàcia per a 
generar i establir canvis estructurals essent molt conscients de les dinàmiques del capitalisme 
neoliberal i de les simbiosis perfectes que s’estan donant amb el patriarcat. 

Avui fixem la mirada especialment sobre aquelles que sofreixen una major precarietat, les 
dones que per posició social i vital necessiten de les polítiques públiques, dels recursos de 
l'estat i de les institucions. Necessitem polítiques dirigides a tancar les moltes bretxes que ens 
queden encara pendents com la laboral i salarial, la bretxa digital o la bretxa de 
corresponsabilitat. Actuacions destinades a impulsar la corresponsabilitat i a corregir les 
situacions de desigualtat de les dones des de l'àmbit rural a l'investigador i tecnològic. Perquè 
cap d'ells són compartiments estancs, i només abordant-los transversalment podrem dissenyar 
els mecanismes precisos per a acabar amb la desigualtat. 

Hem de continuar desplegant polítiques dirigides a lluitar contra la pobresa infantil i la de moltes 
dones amb fills i filles a càrrec. Polítiques contra la prostitució i el tràfic de dones i nenes, contra 
els ventres de lloguer, contra tot allò que suposa un atac frontal als drets humans de les dones. 

És l’època dels grans reptes globals hem de mantenir una perspectiva europea i 
internacionalista en els nostres plantejaments. Defensem la necessitat d'impulsar l'enfortiment 
de l'agenda europea per la igualtat, d'incrementar els recursos en les polítiques d'igualtat de 
gènere i d'elevar les exigències en la normativa comunitària per a l'avanç de les dones 
europees. I continuarem lluitant per les dones que en alguns països encara no han aconseguit 
ni tan sols la igualtat formal amb els homes. Vetllarem pels drets humans de les dones i nenes 
a tot el món, reclamant estratègies internacionals que combatin la mutilació genital femenina, 
els matrimonis forçats de nenes. I ens comprometem amb milions de dones en el món que 
encara tenen negat el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs. 

Aquest 8 de març no podem deixar d'esmentar que aquest any 2021 commemorem els 90 anys 
de la conquesta del vot de les dones en aquest país que hem d'agrair a la valentia i determinació 
d’una dona com na Clara Campoamor. 

Perquè som molt conscients dels objectius per aconseguir, els obstacles a superar i els 
desafiaments que tenim per davant, el grup socialista presentem les següents propostes 
d’acord:  



 

1. L’Ajuntament d’Esporles insta a commemorar el Dia Internacional de les Dones, com una 
data important en el recordatori de les fites aconseguides i de totes aquelles que estan encara 
pendents d’assumir per aconseguir una igualtat real, plena i efectiva de les dones. 

2.- L’Ajuntament d’Esporles insta a reconèixer el moviment de dones i feminista per l’avanç en 
la igualtat plena i efectiva de les dones i per a la transformació social. 

3.- L’Ajuntament d’Esporles reafirma el seu compromís envers els drets de les dones, 
comprometent-nos a treballar per l'avanç de la societat cap a la igualtat de gènere, rebutjant 
qualsevol reculada en drets i llibertats per a les dones. 

4.- L’Ajuntament d’Esporles insta al Govern de les Illes Balears a seguir treballant en l’impuls 
de la Llei 11/2016, de 28 de juliol d’igualtat de dones i homes a abordar els canvis legislatius 
necessaris per continuar impulsant l’agenda feminista. 

 

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

 

7.- EXPEDIENT 1224/2020.- APROVACIÓ INICIAL CESSIÓ SOLAR A L’IBAVI PER 
CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA.-  
 
 
La batlessa explica que atès que l’expedient de cessió del solar a l’IBAVI va haver d’estar en 
exposició pública durant 20 dies i que aquests 20 dies varen acabar dia 19/02/2021 no es va poder 
incorporar aquest punt dins l’ordre del dia i per tant s’ha de votar la urgència. 
 
Votada la urgència aquesta es aprovada per unanimitat. 
 
La batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent: 
 

 PROPOSTA DE BATLIA 
 

Que l’Ajuntament d’Esporles, conscient de la necessitat d’adoptar mesures en matèria de sòl i 
habitatge per tal de fomentar i fer possible una política d’habitatge més digne i accessible per 
a colꞏlectius amb dificultats, està interessat en compartir aquesta responsabilitat amb l’IBAVI 
en el marc dels principis de coordinació i colꞏlaboració interadministrativa, instrumentalitzant 
aquesta colꞏlaboració mitjançant la cessió gratuïta de sòl de titularitat municipal a favor de 
l’IBAVI per a la promoció i construcció d’habitatges de protecció pública.  

 

Vist que després de realitzar la tramitació legalment establerta es va procedir a iniciar els tràmit 
per cedir gratuïtament a l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) el següent bé immoble 
patrimonial propietat d'aquest Ajuntament: 

1. Parcelꞏla de 652,25 m² que forma part de la ref. Cadastral 4105968DD6940S0001RS. 

Ubicada al c/Riutort, 90 d’Esporles.  



Aquesta parcelꞏla ve de la segregació aprovada per Junta de Govern de data 29 d’octubre 
de 2020. 
La parcelꞏla de 652,25m té qualificació d’equipament. 

  
Perquè sigui destinat a la promoció i construcció d’habitatges de protecció pública. 
 
Vist que el Ple va acordar l’inici de l’expedient i someter-ho a un període d'informació pública 
per termini de 20 dies mitjançant anunci en el BOIB i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a 
fi que els interessats presentin les alꞏlegacions que estimin pertinents 
 
Vist que passat els 20 dies d’informació pública no es varen presentar alꞏlegacions. 
 
Per tot això , 
  

PROPÒS 
  
PRIMER. Cedir gratuïtament a l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)  el següent bé immoble 
patrimonial propietat d'aquest Ajuntament: 
  

2. Parcelꞏla de 652,25 m² que forma part de la ref. Cadastral 4105968DD6940S0001RS. 
Ubicada al c/Riutort, 90 d’Esporles.  
Aquesta parcelꞏla ve de la segregació aprovada per Junta de Govern de data 29 d’octubre 
de 2020. 
La parcelꞏla de 652,25m té qualificació d’equipament. 

  

Perquè sigui destinat a l'ús de: 

  

Promoció i construcció d’habitatges de protecció pública

  

SEGON. Determinar la reversió automàtica al patrimoni d'aquest Ajuntament del bé cedit 
gratuïtament, si no és destinat a l'ús previst en el terme màxim  de cinc anys, havent de 
mantenir-se la seva destinació durant els trenta anys següents excepte que al  Conveni de 
cessió és pacti un termini diferent. 

  

TERCER. Anotar la cessió gratuïta en l'Inventari Municipal de Béns a aquest efecte 
d'actualitzar-ho, una vegada finalitzada aquesta. 

  

QUART. Facultar a la batlessa, perquè subscrigui totes les actuacions que es derivin de 
l'expedient, entre elles la signatura de l'Escriptura pública de cessió del bé i el Conveni de 
cessió. 

  

CINQUÈ. Notificar el present Acord a l'Entitat beneficiària, que haurà de comparèixer al moment 
que sigui emplaçat per procedir a elevar a Escriptura pública la cessió referida. 

  



SISÈ. Remetre la documentació necessària al Registre de la Propietat perquè efectuïn els 
oportuns assentaments registrals segons la Legislació hipotecària. 

  

VUITÈ. Remetre una còpia autenticada de l'expedient complet a l'autoritat competent de la 
Comunitat Autònoma, a l'efecte de la presa de coneixement de la cessió del bé patrimonial. 

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

 
 
6.- 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. 
 
 
7.-DECRETS DE BATLIA.- La secretària, dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de l’últim 
Ple del núm. 48/2021 al 120/2021. 
 

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


