ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 25 DE MARÇ 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
Joan Ferra Terrassa
Juan José Garrofe Marimón

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores i
trenta-dos minuts de dia 25 de març de 2021, es reuneix de forma telemàtica com a conseqüència
de l’estat d’alarma decretat pel COVID-19 en primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota
la presidència de la 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 25 de febrer de 2021.
No es presenta cap observació, i sotmesa a votació es aprovada per unanimitat.

2.- EXPEDIENT 292/2021.- MODIFICACIÓ FITXES RELACIÓ LLOCS DE TREBALL.- La
batlessa, Maria Ramon Salas dona lectura a la següent:
PROPOSTA DE BATLIA
Considerant que l’evolució de tasques realitzades pels tècnics de l’Ajuntament ens han avocat
a la necessitat de redistribuir les tasques adequant-les als seus coneixements però sense
modificar les seves retribucions.

Considerant que l’Ajuntament d’Esporles ha superat la xifra dels 5.000 habitants i que això ens
permet poder desclassificar l’Ajuntament de tercera a segona el que suposa crear la plaça de
interventor/a de segona.
Resultant que el principi de bona administració exigeix una adaptació continua de l’organització
als canvis produïts de forma que la mateixa reprodueixi una imatge fidel de la realitat econòmica
i organitzativa subjacent.
Resultant que està en vigor la Relació de Llocs de treball aprovada pel Ple de l’Ajuntament
d’Esporles de data 22 de febrer de 2018.
Considerant que la modificació de la RPT no pot suposar augment global de les retribucions
complementàries ni de la massa salarial.
Considerant que l’aprovació de la RPT i , consegüentment, de les seves modificacions,
correspon a l’Ajuntament Ple, en virtut d’allò previst a l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local – LRBRL-, sense que tal atribució pugui ser
objecte de delegació.
Considerant que la proposta de modificació ha estat objecte de negociació prèvia en la Mesa
de negociació, per aplicació d’allò disposat als articles 34 i 37.1.c) del Text Refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic –TREBEP-, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de
30 d’octubre, havent-se arribat a l’acord amb les organitzacions sindicals per unanimitat.
Considerant que la proposta de modificació no afecta la plantilla aprovada juntament amb el
Pressupost municipal
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament Ple
l’adopció del present ACORD:
PRIMER.- Modificar les fitxes dels tècnics de Cultura, Esports i Agent de Desenvolupament
Local adjuntes a l’expedient.
SEGON.- Crear la fitxa de interventor-a de segona categoria.
TERCER.- Publicar l’acord que s’adopti al BOIB, tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu
lloc web.
QUART.- Notificar el present acord a l’interessat, amb indicació del recursos que siguin
procedents.
Sotmesa a votació la moció fou aprovada per unanimitat dels assistents.

3.- ALTRES PETICIONS: MANIFEST PER LA PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE COLON A
LES ILLES BALEARS. La batlessa Maria Ramon Salas, dona lectura al següent:

MANIFEST PER LA PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE CÒLON A LES ILLES BALEARS
AJUNTAMENT D’ESPORLES

En el marc del Dia Mundial de la Prevenció del Càncer de Còlon (31 de març)
L'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) exposa que:
A les Illes Balears, el càncer de còlon és el segon amb major taxa de mortalitat. Segons dades
de l'Observatori del Càncer de l’AECC, 320* persones van morir a la nostra comunitat l'any
2020 per aquesta causa.
• Els programes de cribratge poblacional de càncer de còlon, mitjançant una senzilla prova, el
test de sang oculta en femta, permeten evitar o detectar precoçment aquest càncer. Si es
detecta a temps, en el 90% dels casos es pot curar.
• Totes les persones entre 50 i 69 anys, prop de 257.000** a les Illes Balears tenen dret a
participar en aquesta mesura de prevenció a través del procediment que estableixin les
autoritats sanitàries per a dur-ho a terme.
Amb aquesta franja d’edat, al municipi d’Esporles hi viuen 1.227** persones i, segons aquestes
dades, es podrien detectar 2 diagnòstics de càncer i 11 diagnòstics de pòlips d’alt risc a cada
ronda del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte.
L'Associació Espanyola Contra el Càncer manifesta la seva preocupació per:
L'escassa cobertura del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a les Illes
Balears que no permet l'accés de tots els ciutadans balears d'entre 50 i 69 anys a aquesta
mesura de prevenció.
Totes les Comunitats Autònomes estan obligades a posar en pràctica el Programa de Detecció
Precoç de Càncer de Còlon i Recte i a les Illes Balears la cobertura del Programa està
estancada en el 29,9% des de l'any 2015.
En l’actualitat, al sector sanitari de Ponent, que disposa de l’Hospital Universitari de Son
Espases i inclou les zones bàsiques de salut corresponents al terme municipal d’Esporles, ni
tan sols s’ha començat la implantació del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i
Recte. Un Programa que SALVA VIDES.
Davant d’aquesta situació i després del compromís assolit amb l’aprovació de la Declaració
Institucional presentada per l’AECC amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer, el passat mes
de febrer:
Aquest Ajuntament solꞏlicita a la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol
i Socies i a la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez i Picard, que garanteixin el dret
dels ciutadans i ciutadanes d’Esporles a participar en el Programa de Detecció Precoç de
Càncer de Colon i Recte, estenent i accelerant la implantació a tot el territori de les Illes Balears.
Atès que es tracta de un manifest no es passa a votació.
4.- 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.
5.-DECRETS DE BATLIA.- La secretària, dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de l’últim
Ple del núm. 121 al 197/2021.

6.- 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

