
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
EL DIA 29 D’ABRIL 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 29 d’abril 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 març de 2021. 
 
 No es presenta cap observació, i sotmesa a votació es aprovada per unanimitat. 
 
 
 
2.- EXPEDIENT 386/2021.- APROVACIÓ DIES DE FESTA LOCAL 2022.- La batlessa, Maria 
Ramon Salas dona lectura a la següent: 
 
 

P R O P O S T A 
 



Vist el calendari laboral de 2022 publicat al BOIB 33 de dia 9 de març de 2021 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 2022:  

 

- Sant Pere: 29 de juny de 2022  

- Dia 28 de febrer de 2022.   

 

Segon.- Comunicar aquest acord al Govern Balear.  
 
 

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

 

 
3.- ALTRES PETICIONS: DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 9M. La batlessa Maria Ramon 
Salas, dona lectura al següent: 
 
Declaració Institucional del dia d’Europa 
 
L'Ajuntament d’Esporles se suma amb aquesta declaració institucional a la celebració del 9 de 
maig, del Dia d'Europa, que commemora la pau i la unitat del nostre continent. 
El 9 de maig de 1950, el que va ser ministre francès d'Afers Exteriors, Robert Schuman, va 
pronunciar a París un dels discursos més cabdals del segle XX a Europa, La Declaració 
Schuman, per reclamar una nova forma de cooperació política i de reconstrucció després d'un 
conflicte bèl·lic entre les nacions europees, la Segona Guerra Mundial. Aquesta Declaració, a 
més d'impulsar la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer, va encoratjar els governs a treballar 
units per assolir una pau estable i duradora, que va permetre el desenvolupament econòmic i 
social dels països durament castigats pels diferents conflictes bèl·lics. Fa més de setanta anys 
d'aquell primer pas i el balanç és sens dubte positiu. Hem avançat més del que els pares 
fundadors varen imaginar, i no obstant això, és menys del que ara necessitam. 
 
Cal subratllar la importància que ha tingut la Unió Europea en el desenvolupament del nostre 
arxipèlag des que en formam part, ara més que mai cal apel·lar a l'esperit europeu per fer front 
des de la unitat i la solidaritat al cop sense precedents que ha suposat una pandèmia com la 
que estam vivint. Durant aquest any tindrà lloc La Conferència del Futur d'Europa, una 
oportunitat única perquè tots els ciutadans i la nostra societat civil configurin el futur del projecte 
europeu. 
 
La COVID-19 està tenint greus repercussions econòmiques i socials en la majoria de països 
de tot el món i les Illes Balears són el territori que més pateix aquest impacte econòmic i laboral 
de tot el país. Davant els problemes comuns, és necessari adoptar solucions compartides, amb 
solidaritat i corresponsabilitat, que permetin desplegar un gran programa d'inversions públiques 
a tota la UE i instruments financers per donar resposta a la crisi econòmica i social que es 
deriva d'aquesta emergència sanitària. 
 
Ens pertoca demanar a la Unió Europea que augmenti els acords amb diferents polítiques que 
consolidin la nostra comunitat de valors i necessitats, com s'està fent amb la posada en marxa 
del Next Generation EU. Aquest programa té per objectiu impulsar el creixement econòmic dels 
Estats membres, amb distints estímuls financers per assentar les bases de la recuperació post 
Covid, sobre la sostenibilitat, la transició energètica i la transformació digital, i amb compromís 



ferm que més del 30% d'aquestes ajudes vagin destinades a projectes mediambientals, que 
agilitzin el procés de descarbonització. Una oportunitat històrica per a canviar el nostre model 
productiu i de societat de cara a acostar-nos als objectius de desenvolupament sostenible 
impulsats per l'ONU dins l'Agenda 2030. 
 
En línia en el treball continuat en la defensa de la nostra condició insular i mediterrani a l'octubre 
de 2020 el ple del Comitè de les Regions va aprovar per àmplia majoria el dictamen a proposta 
del Govern de les Illes Balears que reclama una atenció específica de la Unió Europea (UE) a 
les illes mediterrànies davant l'especial vulnerabilitat socioeconòmica, ambiental i climàtica 
d'aquests territoris insulars. El seu títol és Cap a un ús sostenible dels recursos naturals en el 
marc insular mediterrani. És el primer dictamen presentat per iniciativa pròpia del Govern al 
Comitè de les Regions i va ser aprovat al si de la Comissió de Recursos Naturals del Comitè 
de les Regions, el juny 2020. Les Illes Balears són un cas singular i, conseqüentment 
necessiten respostes i plans singulars i adaptats.  
 
La Unió Europea ha de ser, ara més que mai, el que ha estat sempre: una realitat viva, 
que s’adapta i respon a les noves necessitats i emergències.  
 
Per tot això, l’Ajuntament d’Esporles se suma a aquesta commemoració i es compromet a: 

1. Donar visibilitat a la celebració Dia d'Europa, 9 de Maig,  tenint hissada la bandera de 

la Unió Europea del 3 al 9 de Maig del 2021 a la seu de l’Ajuntament i/o  edificis 

municipals i monuments que tinguin un lloc rellevant dins el municipi.   

 
2. Enllumenar de color blau l’Ajuntament, seus de govern, edificis municipals i monuments 

que tinguin un lloc rellevant dins el municipi la nit del 9 de maig de 2021.  

 
3. Impulsar la participació dels ciutadans i ciutadanes mitjançant l’organització 

d’esdeveniments participatius dins aquest any vinent com puguin ser conferències, dins  

en el marc de la conferència sobre “El futur d’Europa” i extreure les conclusions que es 

generin.  

 

 Atès que es tracta d’una declaració institucional no es passa a votació. 
 
 

4.- 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. Justifica la urgència per la conveniència de no retardar un mes la 
posada en marxa dels següents expedients i per la impossibilitat de dur-ho abans. La urgència 
és aprovada per unanimitat dels assistents. 

 

4.1 EXPEDIENT 431/2021.- CONVENI AMB NESTLÉ PER A LA RECOLLIDA I EL 
RECICLATGE DE LES CÀPSULES DE PLÀSTIC I ALUMINI DE CAFÈ PROCEDENTS DE 
PUNTS NETS. La batlessa dóna lectura a la següent: 

PROPOSTA URGENT   

  

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



  

Regular els compromisos de NESTLÉ i l'Ajuntament pel que fa a la recollida i reciclatge, 
en general, de totes les càpsules de plàstic i alumini de cafè, en compliment de la Llei 
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats 

  

A subscriure amb: 

  

NESTLE ESPAÑA, S.A 

  

A la vista dels següents antecedents: 

  

Document Data/Núm. Observacions 

Memòria Justificativa  23/04/2021   

Informe de Secretaria  23/04/2021   

Text inicial del conveni  23/04/2021   

  

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. 

 “CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ESPORLES  I NESTLÉ 
ESPAÑA, SA PER A LA RECOLLIDA I EL RECICLATGE DE LES CÀPSULES DE PLÀSTIC 
I ALUMINI DE CAFÈ PROCEDENTS DE PUNTS NETS REUNITS: 

A Esporles , a xx de maig de 2021 
 
 
D'una part, la Sra. Maria Ramon Salas, batlessa, en representació de l’Ajuntament d’Esporles, 
facultat per a aquest acte pel Ple Municipal de data 15 de juny de 2019 (d'ara endavant, la 
“Administració). 
 
I d'una altra part, NESTLE ESPAÑA, S. a., proveïda de CIF núm. A-08005449, domiciliada a 
Esplugues de Llobregat (Barcelona), Edifici Nestlé, Av. Dels Països Catalans, núm. 25 a 51, 
(CP 08950), actuant en el seu nom i representació Sr. Sílvia Escudé Blasi amb DNI/NIE 
39183274 Z, qui intervé en la seva condició d'apoderat, segons escriptura de nomenament i 
poder de data de 20 de desembre de 2007, atorgada davant el Notari d'Esplugues de Llobregat 
Don Carlos Masiá Martí, amb el número de protocol 1853, causant de la inscripció número 1519 
que figura degudament inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona i que assegura trobar-se 
vigent i no haver-li estat restringida, revocada ni modificada fins avui en el que concerneix la 
seva capacitat per a concertar el present negoci jurídic (d'ara endavant, “NESTLÉ”) 
Conjuntament, les “Parts” 
 
MANIFESTEN: 
 



Primer.- Que la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats estableix en l'apartat 
3 del seu article 21 relatiu a la recollida, preparació per a la reutilització, reciclatge i valorització 
de residus que “les Entitats Locals habilitaran espais, establiran instruments o mesures per a 
la recollida separada de residus domèstics i en el seu cas comercials als quals cal donar una 
gestió diferenciada per a facilitar el seu reciclatge o per a preparar els residus per a la seva 
reutilització”. 
 
Segon.- Que NESTLÉ comercialitza càpsules de plàstic Nescafé Dolce Gusto i càpsules 
d'alumini Nespresso i realitza la gestió i el tractament de les mateixes una vegada usades 
mitjançant la seva recollida a través d'una xarxa pròpia de punts de recollida. 
Que aquesta recollida i tractament es realitza a través d'empreses degudament autoritzades 
per al transport i tractament d'aquests residus. 
Tercer.- Que les Parts desitgen establir vies de col·laboració que permetin disposar de les 
millors condicions per a la recollida i reciclatge, en general, de totes les càpsules de plàstic i 
alumini de cafè. 
 
En conseqüència, i reconeixent-se les Parts en la representació que ostenten, capacitat 
suficient per a formalitzar aquest Conveni, el duen a terme amb subjecció a les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte 
 
El present Conveni té per objecte regular els compromisos de NESTLÉ i l'Administració pel que 
fa a la recollida i reciclatge, en general, de totes les càpsules de plàstic i alumini de cafè, en 
compliment de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
 
Segona. Actuacions objecte del Conveni 
 
2.1 Promoure la realització de campanyes d'informació i sensibilització ambiental per a 
augmentar el grau d'eficàcia en la recollida selectiva. 
 
2.2 Establir els mecanismes per a garantir el reciclatge i/o valorització dels residus d'envasos, 
segons sigui procedent per materials, d'acord amb el que es preveu en l'article 12 de la Llei 
d'Envasos. 
 
2.3 Promoure les actuacions necessàries, d'acord amb el règim competencial vigent, per a 
promoure la correcta participació en el Sistema Integrat dels agents responsables de la primera 
posada en el mercat de productes envasats, de cara a la definició dels envasos posats en el 
mercat i la consecució dels objectius, l'adequat suport econòmic del Sistema i el manteniment 
de les condicions de competència de mercat. 
 
 
Tercera. Compromisos de NESTLÉ 
 
NESTLÉ es compromet, en els termes fixats en el present Conveni a: 
 
3.1 Retirar i tractar, de manera gratuïta, les càpsules mono dosi de plàstic i d'alumini recollides 
pels punts nets de l'Administració, segons llistat que s'inclouen com a Annex I.  
En aquest Annex també queda establerta la freqüència pactada de les recollides a realitzar en 
aquest/s punt/s. 
 
 



3.2 Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en matèria de prevenció de riscos pel 
que fa a l'entrada dels seus treballadors (o subcontractats) en els punts nets de recollida 
habilitats per l'Administració. 
 
Quarta. Compromisos de l'Administració 
 
L'Administració es compromet, en els termes fixats en el present Conveni a: 
 
4.1 Proporcionar contenidors en els punts nets per a emmagatzemar les càpsules de plàstic i 
d'alumini de forma segregada i correctament senyalitzada.  
 
4.2 Dur a terme la recollida capil·lar fins al punt d'acumulació si és el cas. 
 
4.3 Desenvolupar un Pla de Comunicació anual en la seva pàgina web en relació amb els 
Objectius de la Clàusula 2 amb el seu corresponent cronograma d'activitats, en la mesura que 
constitueix un instrument clau per a l'assoliment dels objectius de recuperació i reciclatge, que 
podran aconseguir-se gràcies a una participació ciutadana suficient, en quantitat i qualitat. 
 
 
Quinta. Vigència 
 
Aquest conveni estarà en vigor en la data d'encapçalament i tindrà una durada inicial de quatre 
anys. Transcorregut aquest període, el conveni s'entendrà successivament prorrogat per iguals 
terminis, de no manifestar cap de les Parts la seva voluntat en contra almenys un mes abans 
de l'expiració de qualsevol de les anualitats, fins a completar un període màxim de quatre anys 
addicionals.  
 
 
Sisena. Comissió de Seguiment 
 
Les Parts convenen que, en el cas que es plantegin qüestions/problemes no resolts o no 
prevists específicament en el present Conveni, així com pel que fa a les qüestions relatives a 
la interpretació i execució d'aquest, faran els seus millors esforços per a tractar-les a través 
d'una Comissió de Seguiment composta de quatre membres, dels quals cada part triarà a dues, 
i podran ser assistits pels seus consellers tècnics, comptables o jurídics. La finalitat de la 
Comissió serà aconseguir solucions de consens a les qüestions que puguin sorgir i, en el seu 
cas, consensuar possibles adaptacions i modificacions del present Conveni. 
 
Setena. Modificació del Conveni 
 
7.1 La modificació substancial del contingut de les clàusules o annexos d'aquest Conveni Marc 
haurà de ser aprovada per les Parts, a proposta de la Comissió de Seguiment, i s'incorporarà 
mitjançant addenda al present document. 
 
7.2 Així mateix, si una disposició legal o decisió judicial, pogués donar lloc a una modificació 
del present Conveni, les Parts es comprometen, a informar l'altra part de manera immediata i 
a prendre totes les mesures necessàries per a assegurar la continuïtat de l'execució del 
Conveni en les condicions i en els terminis previstos en la disposició legal o en la decisió judicial 
corresponent. Totes dues Parts es comprometen a introduir una clàusula similar en els seus 
convenis i/o contractes amb tercers. 
 
Octava. Resolució anticipada del Conveni 



 
El present Conveni es resoldrà per les causes previstes en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic, això és:  
- Per transcurs del termini fixat per a la vigència del present Conveni. 
- Per mutu acord de les Parts. 
- Per incompliment greu de les obligacions assumides i derivades del present Conveni per 
alguna de les Parts. 
- Per qualsevol altra causa prevista en el marc normatiu vigent. 
 
Novena. Subcontractació  
 
NESTLÉ ESPAÑA, SA podrà subcontractar a una altra companyia per a complir les obligacions 
regulades en aquest Conveni, així com cedir la seva posició jurídica en aquest acord a favor 
d'una altra companyia del seu grup econòmic. 
 
Dècima. Confidencialitat 
 
Les Parts, així com els seus empleats i les persones amb les quals qualsevol mantinguin una 
relació laboral, mercantil o comercial en virtut d'aquest Conveni, s'obliguen a no revelar de 
qualsevol forma a tercers o utilitzar fora d'aquest projecte la Informació Confidencial rebuda de 
la Part propietària d'aquesta. Les Parts vetllaran per la circulació restringida d'aquesta 
Informació Confidencial, fent-se responsables i garantint que aquesta obligació de 
confidencialitat sigui complerta per totes les persones que tinguin accés a ella. 
 
Onzena. Protecció de dades  
 
De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, 
les Parts queden degudament informades que les dades de caràcter personal de les persones 
físiques que signen aquest Protocol, poden ser tractats per la contrapart amb la finalitat de 
compliment i execució d'aquest, sent la base legitimadora d'aquest tractament la prevista en 
l'article 6.1.b) del Reglament General UE 2016/679, de 27 d'abril. 
 
Pel que respecta a les dades de caràcter personal de les persones de contacte de les 
respectives Parts, seran tractats per a l'adequada gestió del Protocol, sent la base legitimadora 
d'aquest tractament la prevista en l'article 6.1.f) del Reglament General UE 2016/679, de 27 
d'abril. 
 
Les Parts intentaran, sempre que sigui possible, que no existeixi cessió ni comunicació de 
dades de caràcter personal de persones físiques entre les Parts, a la fi de les quals, les Parts 
procuraran que les dades als quals accedeixi l'altra part siguin dades anonimitzades, 
dissociades o encriptades. 
 
Sense perjudici de l'anterior, en el cas que l'adequada execució del Protocol fes necessari que 
una de les Parts accedís a dades de caràcter personal de tercers la responsabilitat dels quals 
correspon a l'altra, amb la signatura del present acord totes dues Parts assumeixen 
recíprocament la condició d'encarregat del tractament de dades personals de persones físiques 
el responsable de les quals és l'altra part, en els termes previstos en la legislació vigent.  
 
Totes dues Parts garanteixen el compliment de les obligacions que li són imposades per la 
normativa de protecció de dades vigent, mantenint-se recíprocament indemnes enfront de 
qualsevol reclamació, sanció o multa que poguessin rebre a conseqüència d'un incompliment 
de les obligacions que li corresponen a l'altra en virtut d'aquesta normativa o de les disposicions 
contingudes en aquest document. 



 
Dotzena. Notificacions 
 
Qualsevol notificació entre les Parts relacionades amb la modificació, interpretació o execució 
del present Conveni, amb excepció d'aquelles que hagin de realitzar-se per via telemàtica, 
haurà de realitzar-se per escrit i per correu certificat amb justificant de recepció o burofax, o per 
qualsevol altre mètode que la garanteixi de manera fefaent,  inclòs el correu electrònic, dirigit a 
les persones que a continuació es designen i en el domicili que així mateix assenyala, que 
podran ser modificats prèvia notificació pel mateix mitjà. 
 
Les Parts assenyalen per a qualsevol notificació, judicial o extrajudicial, els domicilis següents, 
comprometent-se a notificar a l'altra part qualsevol modificació. 
 
Sra. Maria Ramon Salas 
Ajuntament d’Esporles 
Plaça de l’Ajuntament, 1 
07190 Esporles 
 
Sra. Sílvia Escudé Blasi  
NESTLÉ ESPAÑA, SA 
Av. Països Catalans, 25 – 51 
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) 
 
 
Tretzena. Naturalesa administrativa i jurisdicció competent 
 
El present Conveni posseeix naturalesa administrativa, regint en la seva interpretació i 
desenvolupament l'ordenament jurídic administratiu, amb expressa submissió de les Parts a la 
jurisdicció contenciosa administrativa.  

 
I en prova de conformitat amb quant antecedeix, totes dues Parts subscriuen el present Conveni 
per triplicat exemplar en el lloc i data de l'encapçalament, signant cadascuna de les pàgines de 
les quals consta.” 

 

SEGON. Notificar i emplaçar a Nestlé, a l'efecte de que es signi el Conveni a dalt referenciat. 

  

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

 

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

 

 

4.2.- EXPEDIENT 384 /2021.- PROCEDIMENT PER A L'ELECCIÓ DE JUTGE/SSA DE PAU.- 
La batlessa dona lectura a la següent:  

 

PROPOSTA DE BATLIA 
 



Atès que el nomenament de l’actual Jutge de Pau titular va finalitzar el passat 22 de 
març de 2021 i vista la necessitat de trobar persona idònia per desenvolupar el càrrec 
durant els pròxims quatre anys, s’ha obert un termini de DEU DIES HÀBILS perquè les 
persones que estiguin interessades, i reuneixin els requisits establerts a l’article 7 del 
Reglament 3/95, dels Jutges de Pau puguin presentar la seva sol·licitud. 
  
Havent acabat el termini, únicament s’ha presentat un candidat, el Sr. ANTONI BAUZA 
AGUILÓ, amb DNI 41.316.435 V, per la qual cosa es proposa al Ple 

 
Primer.- Informar favorablement l’elecció del Sr. ANTONI BAUZA AGUILÓ, amb D.N.I. 
41.316.435 V, com a persona idònia per exercir les funcions de Jutge de Pau Titular 
d’Esporles durant els propers quatre anys.  
 
Segon.- Que es remeti l’acord a l’Il·lustríssim Magistrat Jutge Degà dels Jutjats de 
Palma de Mallorca, i al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, per que es 
procedeixi al seu nomenament.  
 

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

 

 

4.3.- EXPEDIENT 442/21.- TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.- La batlessa dona 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 
   

241-22697 Pla Qualitat Centre Formació 3.576,00 € 
 Total................................ 3.576,00 € 
   

  FINANÇAMENT: 
  Partides amb baixa de crèdit 
 

920-22798 Treballs altres empreses 1.276,00 € 
231-22799 Pla municipal drogues 1.500,00 € 
231-22701 Pla Qualitat 800,00 € 
 Total............................... 3.576,00 € 

   
  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. 

 

 

4.4.- EXPEDIENT 447/2021.- CREACIÓ D’UNA TAULA LOCAL DE COORDINACIÓ PER 
A L’ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES.- La batlessa, dóna lectura a 
la següent:  

 

PROPOSTA D’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ESPORLES RELATIU A LA 
CREACIÓ DE LA TAULA LOCAL DE COORDINACIÓ PER A L’ABORDATGE DE LES 
VIOLÈNCIES MASCLISTES 

 

Les Taules Locals de Coordinació per a l’abordatge de les violències masclistes són un 
mecanisme que donen compliment al mandat legal de fomentar vies permanents per 
prevenir i abordar eficaçment les violències masclistes. Això es materialitza a través de 
la coordinació entre les diferents  administracions públiques, organismes i professionals 
dels diferents àmbits competents i  responsables en matèria de detecció, prevenció, 
atenció i tractament de les situacions de violència  masclista.   

Al marc autonòmic, la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, estableix 
la  definició de la violència masclista en l’article 65 com a manifestació de la 
discriminació, la situació  de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les 
dones, s’exerceix sobre aquestes pel  fet mateix de ser dones. Comprèn qualsevol acte 
de violència per raó de sexe que tingui com a conseqüència, o que pugui tenir com a 
conseqüència, un perjudici o sofriment en la salut física,  sexual o psicològica, i inclou 
les amenaces d’aquests actes, la coerció i les privacions arbitràries  de la seva llibertat, 
tant si es produeixen en la vida pública com en la privada. En aquesta es  considera 
víctimes les filles i els fills de la mare víctima de violència masclista.  

Aquesta llei, també fa referència a la coordinació interinstitucional per a l’atenció de les 
violències  masclistes.  

D’altra banda, l’Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, exerceix 
una tasca fonamental en la prevenció, la sensibilització i l’atenció.  

En l’àmbit local, la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, al seu article 
25 estableix  com competències dels municipis, les actuacions en la promoció de la 
igualtat entre homes i  dones, i contra la violència de gènere.   

La Taula Local és un instrument operatiu de treball en el qual estan representats els 
diferents àmbits professionals que, dins el municipi, estan implicats directament o 
indirectament en la lluita contra les violències masclistes (des de l’atenció a les dones 
i des de la prevenció), amb l’objectiu de  coordinar i optimitzar totes les actuacions que 
s’engeguin per a tal fi.    



La Taula es concep com un instrument de treball dinàmic i per això la seva configuració 
pot canviar segons les necessitats que es vagin detectant i les propostes de millora que 
es vagin  aportant en el curs del seu funcionament.  

L'Ajuntament d’Esporles s’ubica a primera línia i exerceix una tasca fonamental  en la 
prevenció, la sensibilització i l'atenció de dones i els seus fills i filles víctimes de la 
violència  masclista. 

 

Per tot l’exposat, aquesta Batlia PROPOSA AL PLE  

Primer. Crear la Taula Local de Coordinació per a l’abordatge de les violències 
masclistes d’Esporles, amb els objectius de: 

– Establir una xarxa de coordinació dels recursos d’atenció existents al municipi – 
Coordinar els recursos d’atenció existents al municipi, conèixer els diferents   protocols 
generals  d’actuació i agilitar la derivació recíproca   

– Desenvolupar propostes de prevenció i coordinació conjuntes  

– Millorar la detecció precoç de casos  

– Millorar la protecció de les víctimes d’alt risc  

 

 – Proporcionar una atenció i una resposta àgil des de la proximitat a les víctimes de 
violència  masclista  

– Informar, formar i sensibilitzar professionals i ciutadania  

– Visibilitzar la violència de gènere com a problema de salut pública  

 

Segon. La Taula estarà composada: 

1. La batlessa  

2. Una persona en representació de la Regidoria d’Igualtat 

3. Una persona en representació de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament 

4. Una persona en representació de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament 

5. La tècnica d’Igualtat, si s’escau. 

6. Una persona en representació de la Policia Local 

7. Una persona en representació del Centre de Salut  

8. Una persona en representació de cada un dels grups polítics que formin part 
del consistori en l’oposició. 

 

A més, podran formar part de la Taula, en funció de les necessitats de cada moment, 
representats d’administracions suprainsulars com l’Institut Balear de la Dona, els 
centres educatius del poble, la Delegació del Govern, les forces i cosso de seguretat 
de l’Estat, el poder judicial, el Consell insular i/o la Creu Roja (Servei de 
Teleassistència). 



Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents 

 

 
5.-DECRETS DE BATLIA.- La secretària, dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de l’últim 
Ple del núm. 198 al 283/2021. 
 

 
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.- PRECS I PREGUNTES.-   
 
El Sr. Bordoy demana a la batlessa quina és la situació actual de les obres del cementiri.  
La Sr. Ramon li contesta que ja estan acabades però pendents d’uns petits detalls del fuster i de 
la neteja de final d’obra. 
 
 
 Un cop examinats els punts assenyalats a l’ordre del dia, essent les denou hores y 
quaranta-cinc 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  


