
  
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
EL DIA 4 DE FEBRER DE 2016 

 
 
 
 
Membres assistents: 
 Francisca A. Torres de la Fuente  
 Maria Ramon Salas  
 Miquel Bernat Bosch  
 Dolors Nadal Llinàs  
 Severiano Quevedo Mora  
 Julio Dalmau de Mata  
 Albert Salido Malberti  
 Pere Josep Palou Mas  
 Joan Ferra Terrassa 
 Vicenç Vidal Matas  
 Marta Neus Lopez Cortés  
 
 
 
 
 
 
 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores i 
trenta minuts de dia 4 febrer de 2016, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, 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 extraordinària i en ella tractar els assumptes inclosos a l’ordre 
del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretari la Sra. Maria Dolores Sureda 
Trujillo. 
 

 
 
ACTA ANTERIOR.- La Presidenta pregunta si qualque membre de la Corporació ha de fer 
qualque observació a l’acta de les sessió ordinària de dia 26 de novembre de 2015 i 
extraordinària de dia 24 de novembre de 2015.  
 
 No es presenta cap observació, i sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat. 
 
 
CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.-  A l’apartat de correspondència, es dóna 
compte de la correspondència  haguda des de l’últim ple, registre d’entrada del núm. 4635/2015 
al  513/2016. Així com es donen a conèixer les disposicions oficials més rellevants hagudes des 
de l’últim ple. 
 
 
DECRETS DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de l’últim 
Ple  del núm.  622/2015 al 30/2016. 
 
 



DECRET DE BATLIA 21/2015 
 
 

Atès que per absència no podré exercir les atribucions de Batlia, de conformitat amb el 
que disposen els articles 44 i 47 del R.D. 2568/86 de 28 de novembre, he resolt:  

 
1er.- Delegar en el Regidor Albert Salido Malberti, l’exercici de les atribucions de Batlia. 
 
2on.- La delegació d’atribucions sortirà efectes des de les 15:00 hores del dia 28 de gener de 
2016 fins les 24:00 hores del dia 31 de gener de 2016. 

 
3er.- Traslladar la present resolució al Sr. Albert Salido Malberti i procedir a la seva 
publicació. 
 
4t.- Donar compte al Ple en la primera sessió que es celebri. 
 
  Esporles, 25 de gener de 2016 
  
La Corporació es dóna per assabentada.  
 
 
 
BAIXES I DEVOLUCIONS.- La Batlessa dóna lectura a les següents: 
 

PROPOSTA DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS 

 

Examinada la documentació que acompanya als rebuts que es detallen a continuació, es 

proposa la devolució dels imports assenyalats. 

 

Ref. Contribuent Padró Motiu devolució Import 

Exp. Obra 2653/2006 Els Veinats C.B. ICO Obra no realitzada 11249,43€ 

 

 

PROPOSTA DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS 

 

Examinada la documentació que acompanya als rebuts que es detallen a continuació, es 

proposa la devolució dels imports assenyalats. 

 

Ref. Contribuent Padró Motiu devolució Import 

020-153T-80-5796 Rafael Sastre Torres 3tr. aigua Fuita aigua 54,76 

020-14-10-29 Encarnación Alcazar Garcia IVTM Acord ATIB 55,55 

020-15-07-2525 Lourdes Perelló Alorda IVTM Acord ATIB 71,94 

020-15-072439 Manuel Ortega Mena IVTM Acord ATIB 17,04 

020-15-07-2421 Miquel Oliver Ribas IVTM Acord ATIB 35,97 

020-15-07-3457 Juan Vich Martínez IVTM Acord ATIB 71,94 



020-15-07-362 Gerardo Bonet Coll IVTM Acord ATIB 71,94 

020-15-07-2751 Maria Jesus Riaza Cassou IVTM Acord ATIB 34,08 

020-15-07-3297 José Maria Tomillo Tapia IVTM Acord ATIB 17,04 

020-14-07-3060 Maria Gloria Salom Piñol IVTM Acord ATIB 8,52 

020-15-07-1935 Michaela Martina Maschkiwitz IVTM Acord ATIB 34,08 

020-15-07-2941 Margalida Rubí Arbos IVTM Acord ATIB 71,94 

020-15-07-737 Maria José Clar Roca IVTM Acord ATIB 35,97 

020-15-07-3519 Fco. José Villegas Izquierdo IVTM Acord ATIB 71,94 

020-15-07-3388 Maria Cruz Ugarte Marques IVTM Acord ATIB 35,97 

020-15-07-1260 Josep Lluis Fuster Aguiló IVTM Acord ATIB 107,91 

020-15-07-2818 Juan Riutort Capllonch IVTM Acord ATIB 107,91 

020-15-07-495 Mateo Bujosa Ramis IVTM Acord ATIB 51,12 

020-15-07-2487 Antonio Parietti Delgado IVTM Acord ATIB 107,91 

020-15-10-643 Sebastian Coll Jaume IBI Acord ATIB 419,10 

 

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

PRESSUPOST 2016.-  La Sra. Marta Neus López Cortés dóna lectura a la següent: 
 
 
 
AJUNTAMENT D’ESPORLES       5 – 1 
 
 
 
Exercici comptable: 2.016 
 
 
   RESUM PRESSUPOST D’INGRESSOS PER CAPITOLS 
 
Operacions corrents       3.848.646,98 euros 
 
Capítol Denominació Import euros 
1 Imposts  Directes 1.631.870,39 
2 Imposts Indirectes 60.000,00 
3 Taxes i Altres Ingressos 1.113.880,48 
4 Transferències corrents 1.041.795,11 
5 Ingressos patrimonials 1.101,00 
 
 
 
 
 

  

Operacions de capital       3,00  euros 
 
Capítol Denominació Import euros 
6 Alineació d’Inversions Reals 1,00 
7 Transferències de Capital 2,00 
9 Passius financers 0,00 
   



 
 
 
 
Total pressupost d’ingressos             3.848.649,98 euros 
 
 
 
 
              5 - 2 
                                                                                                                                                                                  
           
 
AJUNTAMENT D’ESPORLES  
 
 
Exercici comptable: 2.016 
 
   RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOL 
 
 
 
Operacions 
corrents 

 3.514.047,98 

   
Capítol Denominació Import euros 
1 Despeses de Personal 1.475.487,55 
2 Despeses de Béns Corrents i Serveis 1.458.445,43 
3 Despeses Financeres 21.000,00 
4 Transferències Corrents 559.115,00 
   
Oper.de capital  89.602,00 
   
Capítol Denominació Import euros 
6 Inversions Reals 8.002,00 
7 Transferències de capital 81.600,00 

 
Operacions 
financer. 

 245.000,00 

   
Capítol Denominació Import euros 
9 Passius Financers 245.000,00 
   
 Total pressupost de despeses 3.848.649,98 
   
           6 - 1 
 
 
 
AJUNTAMENT D’ESPORLES 
 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 2.016 
 
 
  RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER AREES PROGRAMA 
 



Programa Denominació Import euros 
011 Deute Públic 266.000 
130 Adm.Gral seguretat i protecció civil 215.426,22 
136 Servei prevenció i extinció incendis 1.000,00 
150 Habitatge i urbanisme 578.435,46 
1532 Pavimentació de vies públiques 10.000,00 
160 Clavegueram 9.000,00 
161 Sanejament i abastiment aigües 104.501,00 
1621 Recollida de residus 206.000,00 
1622 Gestió residus sòlids urbans 40.000,00 
1623 Tractament de residus 37.000,00 
163 Neteja viària 85.001,00 
164 Cementeri i serveis funeraris 11.000,00 
165 Enllumenat públic 22.000,00 
231 Administració i Serveis Socials 308.738,47 
241 Foment de l’ocupació 107.008,00 
312  Sanitat 17.190,60 
320 Educació 222.051,44 
323 Funcionament centres docents infantil 444.157,00 
3321 Biblioteques públiques 58.758,33 
334 Promoció cultural 130.471,79 
337 
338 

Oci i temps lliure 
Festes populars 

2.306,43 
               54.000,00 

340 Administració General de l’Esport 65.356,73 
4311 Fires 16.000,00 
432 Promoció i ordenació turística 126.557,41 
454 Carreteres i camins venials 100,00 
912 Òrgans de Govern 94.741,07 
920 Administració General 461.753,31 
924 Participació Ciutadana 12.504,00 
932 Gestió Sistema Tributari 141.591,72 
   
                   Total.............................. 3.848.649,98 
                           

 

PLANTILLA DE PERSONAL 2016 

D’acord amb allò disposat a l’article 90 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, es relaciona la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Esporles: 

 

1.FUNCIONARIS Places Grup Nivell Vacants Actual Interins 

A) Escala habilit.caràcter nacional 
SECRETARI-NTERVENTOR........ 

 

1 

 

A1 

 

27 

 

- 

 

1 

 

- 

B)   Escala d’Administració General       

      a)TÈCNIC ADMO. GENERAL 1 A2 22 - 1 - 

b)Subescala Administrativa       

      ADMINISTRATIU 
(INTERVENCIO)............................. 

1 C1 22 - 1 - 

      ADMINISTRATIU( PADRO I 
TRESORERIA............................. 

1 C1 22 - 1 - 

      ADMINISTRATIU( 
SECRETARIA)............................. 

1 C1 19 - 1 - 



C) Escala d’Administració Especial       

     a)Subescala Serveis Especials       

     b) Clase Policia Local       

     OFICIAL EN CAP 1 B/C 22 - 1 - 

     POLICIA LOCAL. 2 C1 16 - 2 - 

     Policia Local .................. 3 C1 16 3 - 3 

       

2. PERSONAL LABORAL       

ENCARREGAT DE BRIGADA 1 C 18 - 1 - 

ENCARREGAT DE MANTENIMENT VIES I 
OBRES..................... 

1 C 20 - 1 - 

OFICIAL 1era ( ELECTRICISTA 
FONTANER........................... 

1 D 17 - 1 - 

OFICIAL 1era MANTENIMENT VIES I 
OBRES................................ 

3 D 15 - 3 -  

OFICIAL 1era  (JARDINER)......... 1 D 15 - 1 - 

PEO SUPORT OPERATIU 
MEDIAMBIENTAL............. 

1 D 10 - 1 - 

PEO  MANTENIMENT VIES I 
OBRES……………………………………. 

2 E 10 - 2 - 

BIDELL –OFICIAL 1ª…… 1 D 15 - 1 - 

NETEJADORA (30 h/set) ......... 1 E 8 - 1 1 

NETEJADORA  4 E 8 - 4 - 

COORDINADORA NETEJA…………….  1 E 11 - 1 - 

ADMINISTRATIU( CADASTRE I 
RECAPTACIÓ…………………….  

1 C 19 - 1 - 

AUXILIAR ADMINISTRATIU ................ 2 D 14 - 2 - 

AUXILIAR ADMINISTRATIU ( 32 h/set) 1 D 14 - 1 - 

AUX. ADM.CENTRE SALUDc (18h/set) 1 D 14 - 1 - 

BIBLIOTECA ARXIU I N.L.  ............. 1 A 20 - 1 - 

TREBALLADORA SOCIAL 1 B 21 - 1 - 

TREBALLA.FAMILIAR (30h/set)....... 2 D 13 - 2 - 

COORDINADOR ESPORTIU(35h/set).. 1 B/C 20 - 1 - 

COORDINADOR CULTURAL 1 B 19 - 1 - 

AGEDA LOCAL 21(TECNIC DE GESTIÓ) 1 B 21 - 1  

ARQUITECTE (4.5h/set) 1 A1 23 1 - - 

ARQUITECTE TÈCNIC  1 A2 22 - 1 - 

3.- MIEMBROS DE LA CORPORACION       

BATLE 1 - - - 1 - 



REGIDOR 1 - - 1 - - 

 

 
PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL DEL PATRONAT D’ESCOLES MUNICIPALS 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 2016 

 

     programa econòmica concepte 
  

     320 22706 Administrativa 3000 
 

  
TOTAL PROGRAMA 320 3000 

 

     323 13000 Personal laboral fixo 163000 
 323 16000 Seguretat social 57050 
 323 21500 Mobiliari 2500 
 323 21900 Material patí, joguines i mobiliari 500 
 

323 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable 1000 
 323 22001 Material educatiu 1000 
 323 22199 Material fungible 3000 
 323 22604 Gestoria 5500 
 323 22605 Empresa riscos laborals 500 
 323 22699 Varis 1500 
 323 22799 Despeses menjador 1 
 

  
TOTAL PROGRAMA 323 235551 

 

     326 22790 Escola de pares i ludoteca 1 
 326 22791 Escola d'adults i becaris 3000 
 

  
TOTAL PROGRAMA 326 3001 

 

     334 13000 Personal laboral fixo 137670 
 334 16000 Seguretat social 48185 
 334 21500 Mobiliari 1500 
 334 21900 Manteniment 800 
 334 22000 Material fungible escola de música 1500 
 334 22609 Activitats diverses 1700 
 334 22610 Curset instrumental 750 
 

  
TOTAL PROGRAMA 334 192105 

 

     

  
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 433657 

 

     

     

  
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2015 

  

  
Subvenció Consell de Mallorca 

  



 
46200 Aportació Ajuntament 439657 

 

  
Subvenció Comunitat Autònoma 

  

     

  
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 439657 

 

     

     

 

RESUM DEL PRESSUPOST DE 2016 PER CAPÍTOLS 
 

    

 
PRESSUPOST DE DESPESES  

  Operacions corrents 
  

Capítol Denominació 
Import 
euros 

 1 Despeses de personal 405.905,00 
 2 Despeses de Béns Corrents i Serveis 27.752,00 
 

  
433.657,00 

 

   

    

    

    

    

 
PRESSUPOST D'INGRESSOS  

  Operacions corrents 
  

Capítol Denominació 
Import 
euros 

 4 Transferències corrents 433.657,00 
 

 
Total 433.657,00 

 

     
 

PRESSSUPOST DE DESPESES 2016 
  

    PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUPS DE PROGRAMES 
 

    Grup Denominació Import € 
 320 Administració general educació 3.000,00 
 323 Educació preescolar i primària 235.551,00 
 326 Serveis complementaris d'educació 3.001,00 
 334 Promoció cultural 192.105,00 
 

  
433.657,00 

 

    

     
                                  PLANTILLA PERSONAL 2016 
 
PERSONAL LABORAL 
                                             
                                                    
 



 PLACES VACANTS ACTUAL INTERINS 

Coordinador musical (A1) 1 1 - - 

Coordinador musical (A2) 1 - 1 - 

Mestre Coordinadora (A2) 1 - 1 1 

Professors música (A2) 4 - 4 - 

Professors música (A2) temps 
parcial 

13  13 13 

Educadora 7  7 5 

Educadora auxiliar 3 - 3 3 

Netejadora-aux. Cuina 1 - 1 1 

 
 
 

PROPOSTA DE PRESSUPOST per a  2.016  DEL PATRONAT 

MUNICIPAL DE CULTURA,  ESPORT  i TEMPS LLIURE 
 

ESTAT  DE  DESPESES 

                                

Capítol Classificació econòmica  

1 Despeses de personal 2.168,85 

4 Transferències corrents 37.831,15 

 Total 40.000,00 

 

Progr Art Classificació funcional   

920  ADMINISTRACIO GENERAL  2.168,85 

 12103 Personal 2.168,85  

334  PROMOCIO CULTURAL  18.915,58 

 48 A Institucions no fins lucratius 18.915,58  

341  PROMOCIO i FOMENT DEL ESPORT  18.915,57 

 48 A Institucions no fins lucratius 18.915,57  

   Total 40.000,00 

 

 

ESTAT  D’INGRESSOS 

 

Capítol Article Classificació econòmica   

4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS  40.000,00 

 462 D'Entitats Locals 40.000,00  

   Total 40.000,00 

 

2.- Exposar al públic pel termini de 15 dies, si no hi ha reclamacions quedarà aprovat 

definitivament. 

 

3.- D’acord amb l’art. 19. 2 de la llei 48/2015, de 29 d’octubre, s’augmenta en un 1%, respecta 

de l’any 2015, les retribucions del personal d’aquest ajuntament. 

 

La Sra. Marta Neus va fer una relació detallada de tot el pressupost i memòria, esmentant que 

era totalment realista. 

 



El Sr. Miguel Bernat digué que efectivament la rebaixa de l’IBI, que era una càrrega important, 

no havia deixat sense partida les Instal.lacions etc. 

   Volgué fer dues propostes: 

- Deixar  una partida per poder fer el camí de l’aigua. 

- Així mateix  tenir present la urgència  en continuar el carril  bici, ja que digué que era 

absolutament necessari, per evitar possibles accidents de la població que freqüenta tant 

l’ institut, com el complexa deportiu. 

- Pel que feia al Patronat de Cultura, entengué que d’alguna manera necessitava un canvi, 

amb el sistema de subvencions o si era necessari inclús qüestionar-se la seva 

existència. Es a dir que demanava un estudi en profunditat de cara a 2017, per mirar de 

donar un nou caire al tema. 

Per tot l’explica’t va fer saber que el seu vot seria l’abstenció . 

 

El Sr. Juli Dalmau digué que el tema de que no tendrien l’increment de l’IBI, efectivament  

condicionava molt el pressupost i no es podia fer molt més amb els recursos que es tenien  però 

entenia que s’avien respectat les partides socials, però es podia haver parlat abans, i per aquest 

motiu seria la seva abstenció. 

 

Així mateix volgué fer referència a tres punts del pressupost : 

- A la memòria es recull la promoció econòmica, però digué que no podia identificar quina 

partida recull algun aspecte del  pla de turisme municipal, suport al comerciant, iniciatives 

econòmiques o turístiques etc. 

- I per que havia desaparegut la partida de 7.000 euros de la memòria històrica. 

 

La Sra. Batllessa  digué que tant el carril bici com el camí de l’aigua estarien presents amb una 

partida d’un euro, per si podien obtenir alguna subvenció o majors ingressos destinar-los hi. 

 

Pel que feia al patronat efectivament l’ajuntament li transfereix els diners i es el patronat qui les 

reparteix, sense cap altre activitat. Que seria necessari plantajar-se el seu futur, si dotar-lo de 

més programa o no. Per lo que era convenient posar totes les opcions damunt la taula 

 

Pel que feia a la promoció econòmica que si, hi havia campanyes de compres, excursionisme, 

fira, damunt els recursos que es tenien es feia feina.  

 

Respecta de la memòria Històrica digué que la feina  feta estava a punt de presentar-se, que en 

el pressupost de 2016 no hi havia cap partida. 

 

El Sr. Juli Dalmau  digué que era necessari avançar en el desenvolupament del pla turístic, que 

hi havia activitats que no precisaven posar-hi diners i eren les que es podien anar fent.  

 

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb el següent resultat: 
 

- Set (7) vots a favor de MES-APIB 
- Quatre (4) abstencions del PP i PSOE 

 



 

 
MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA.- La Batlessa dóna lectura a la següent: 
 

P R O P O S T A 
 
  Vist l’escrit de la Mancomunitat de Tramuntana, convidant a l’ajuntament d’Esporles a tornar 
a formar part de la mateixa, pel present venc a proposar al ple el següent acord: 
 

-  Aprovar sol·licitar la Mancomunitat de Tramuntana, d’acord amb l’art. 1 b) i 34 a) dels 

estatuts de la mateixa, que aquest ajuntament s’ incorpori a l’esmentada. 

-  Mancomunitat com a membre de ple dret. 

- Habilitar la partida corresponent per fer front a la despesa. 

 

El Sr. Severiano Quevedo digué que no entenia molt bé el canvi, s’havia sortit de  la 

Mancomunitat i ara es volia tornar a formar part d’ella, que havia canviat? 

 

Necessitava saber cap on anaven i més informació del compromís que s’assumia, per 

exemple la quota  a pagar, quines prestacions tendrien etc. 

 

I el tema de la presidència itinerant que no tenia clar que la part administrativa pogués canviar 

en tanta facilitat. 

 

Si seguirien essent els vocals d’Esporles representa’ns dels disti’ns partits. 

 

El Sr. Juli Dalmau demanà de comentar un poc més el tema . 

 

La Sra. Batllessa digué que efectivament la sortida de la Mancomunitat va tenir  que veure en 

l’aptitud del Batlle de Sóller. 

 

Respecta del vocals d’Esporles que no hi havia cap problema que fossin dels disti’ns partits 

 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
VOCAL CONSELL MINERIA.-  La Batlessa dóna lectura a la següent: 
 

P R O P O S T A 
 
 
  Vist l’escrit del Govern Balear, Conselleria de Treball, Comerç i Industria, Direcció General 
de la Política Industrial, en el que sol·licita d’aquest ajuntament que designi  titulars i suplent 
per formar part del Consell i Comitè tècnic de Mineria. Pel present venc a proposar al ple el 
següent: 
 Aprovar: 



- Nomenar per ser membres del Consell de Mineria: com a titular a la Sra. Maria Ramon 

Salas ( Batllessa) i com a suplent Marta Neus Lopez Cortés. 

- Anomenar a la Sra. Catalina Pinya Oliver i com a suplent Bartolome Pons Iradiel del 

Comitè Tècnic Permanent. 

 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
APROVAR ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB L’IMAS PER PRESTACIÓ AMB PERSONES 
AMB DISCAPACITAT.- La Batlessa dóna lectura a la següent: 
 
  
Vist l’acord de col·laboració proposat per l’IMAS, per prestar serveis d’atenció de les persones 
en discapacitat del municipi pel present venc a proposar al ple el següent acord: 
 

-  Aprovar el Conveni adjunt de Col·laboració entre l’ Institut d’afers Socials i 

l’ajuntament d’Esporles, per a la prestació de serveis per a la millora de l’atenció de 

les persones amb discapacitat del municipi. 

- Autoritzar a la batllessa per signar el documents necessaris. 

 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
PLATAFORMA DELS AFECTATS PER LES HIPOTEQUES A MALLORCA.- La Sra. Marta 
Neus Cortés López, dona lectura a la següent: 
 

MOCIÓ DE SUPORT PER EXIGIR UNA NOVA LLEI REGULADORA DEL DRET A 
L'HABITATGE QUE COBREIXI LES MESURES  DE MÍNIMS PER FER FRONT A 

L'EMERGÈNCIA HABITACIONAL 
Exposició de motius 

I 
L'actual crisi econòmica i l'augment de l'atur ha impactat de forma dramàtica a la vida de 
milers de persones, que a causa de les dificultats econòmiques sobrevingudes no poden 
cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha fet que moltes famílies no 
puguin fer front a les quotes hipotecàries o de lloguer del seu habitatge habitual. 

Això s'ha traduït en milers de desnonaments en tot l'estat espanyol i en el fet que centenars 
de milers de persones hagin vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, havent d'afrontar 
situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa i exclusió social, econòmica i 
residencial. 

Segons dades del Consell General del Poder Judicial des del 2007 fins al primer trimestre del 
2015 s'han produït a l'Estat Espanyol 624.690 execucions hipotecàries, 8.178 de les quals al 
primer trimestre de 2015. A aquestes xifres alarmants cal sumar l'augment de les dificultats 
per afrontar el pagament del lloguer, que cada cop afecta a més persones. El CGPJ ha 
comptabilitzat la preocupant xifra de 397.954 desnonaments des del començament de la crisi 



en 2007 i fins al primer trimestre de 2015, i sols en el primer trimestre de 2015 ja s'han 
executat 9.917 desnonaments. 

Estem enfront una situació d'emergència i vulnerabilitat habitacional que s'incrementa per 
l'existència d'un mercat de lloguer mínim, car i preocupantment especulatiu i per la manca 
d'un parc públic d'habitatge de social, menys d'un 2% dels habitatges construïts. Tot plegat 
constitueix una autèntica anomalia en el context europeu. A més, com denuncia l'informe 
"Emergència Habitacional a l'Estat Espanyol", elabora per l'Observatori DESC i la Plataforma 
d'Afectats per la Hipoteca, aquesta situació empitjora més pel fet que Espanya és el país 
d'Europa amb més habitatges buits, 13,7% del parc total (3 milions i mig de pisos buits 
segons el cens estatal d'habitatge de 2011). 

 El context descrit de vulnerabilitat i emergència en el que es troba gran part de la població es 
tradueix també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges. Una forma de fer 
efectiu el dret a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social de qui s'ha vist 
obligat a aquesta forma d'accés a un habitatge. 

També resulta alarmant el creixent nombre de persones afectades per la pobresa energètica, 
entesa com la dificultat per poder pagar les factures dels subministraments bàsics 
d'electricitat, aigua i llum. Els preus d'accés i consum d'aquests subministraments, que han 
crescut de forma exponencial, s'han tornat insassequibles per gran part de la ciutadania. 

Aquesta funció d'emergència social que sofreixen les persones en situació de vulnerabilitat 
contrasta de forma aclaparadora amb els ingents beneficis obtinguts per les entitats 
financeres i les empreses subministradores. 

II 

La Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional dels Drets 
Econòmics, Socials i Culturals, en l'article 11, reconeix "el dret de tota persona a un nivell de 
vida adequat per sí mateixa i la seva família, inclús alimentació, roba, i habitatge adequats i a 
una millora continuada de les condicions d'existència. Els Estats Integrants prendran mesures 
apropiades per assegurar l'efectivitat d'aquest dret...". 

En el marc jurídic nacional, l'article 47 de la CE proclama el dret a un habitatge digne i 
adequat així com el deure dels poders públics de promoure les condicions necessàries i les 
normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i l'article 33 declara la funció social de 
l'habitatge. 

L'article 267 del Tractat de la Unió Europea declara la primacia del Dret Comunitari (STJUE 
9/3/1978, Assumpte 106/ 77 cas Simmenthal) que desplaça el Dret nacional (article 93 de la 
CE, cessió de competències en relació a l'article 96 de la CE, els tractats internacionals 
celebrats formaran part de l'ordenament intern). 

En relació al ja exposat anteriorment i concretant en l'àmbit que ens ocupa, la regulació del 
procediment d'execució hipotecària en la vigent Llei d'Enjudiciament Civil infringeix la 
normativa comunitària. Aquesta legislació és, per tant, il·legal, al ser d'obligatori compliment 
pel jutge nacional, suposant  un vici radical que determina la seva nul·litat de ple dret. En 
aquest sentit s'ha manifestat reiteradament diferents sentències del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea (Cas Aziz, cas Sánchez Morcillo i cas Monika Kusionova).  
 



A Catalunya es va presentar, el mes de juliol del 2014, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 
promoguda per la Plataforma d'Afectades per les Hipoteques, l'Aliança contra la Pobresa 
Energètica i l'Observatori DESC, recullin així el clam de la ciutadania preocupada per 
l'alarmant situació d'emergència habitacional. 

Aquesta ILP es avui en dia una realitat. El passat 29 de juliol de 2015, el Parlament de 
Catalunya va aprovar la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit 
de l'habitatge i la pobresa energètica. Aquesta victòria en l'àmbit autonòmic ens demostra que 
fer efectiu el dret a l'habitatge es una qüestió únicament de voluntat política. 

Amb motiu de les pròximes eleccions generals, la Plataforma d'Afectades per les Hipoteques 
ha fet públiques un conjunt de mesures de mínims que considera necessari i imprescindible 
incloure en una futura Llei reguladora del Dret a l'Habitatge. Aquestes mesures impliquen 
reformes profundes i valents però al mateix temps factibles, ja que en la seva major part ja 
estan incloses a  l'abans citada Llei 24/2015. 

La situació relatada en aquest escrit aconsella la redacció de la present moció.  

EL PLENARI DE L'AJUNTAMENT D’ESPORLES DÓNA SUPORT A LES PROPOSTES 
PRESENTADES PER LA PLATAFORMA D'AFECTADES PER LES HIPOTEQUES I 
CONSIDERA NECESSARI INCLOURE LES SEGÜENTS MESURES  en una Llei 
reguladora del Dret de l'Habitatge: 
1. Mesures de segona oportunitat: 

 

 Dació en pagament retroactiva i condonació del deute (modificació de la Llei Hipotecària i 
de la Llei d’Enjudiciament Civil). 

 Eliminar automàticament per part de les entitats bancàries, i sense petició prèvia del 
titular, les clàusules declarades abusives per les sentències del Tribunal Superior de 
Justícia de la Unió Europea. 

 No es podrà executar el primer i únic habitatge, tant dels titulars com dels avaladors, per 
exigir la seva responsabilitat, en ordre a considerar l’habitatge habitual com a un bé 
inembargable. 

 Eliminar tots els requisits restrictius per accedir a la moratòria de desnonament i al Codi 
Guindos,  excepte habitatge habitual, deutor/a de bona fe i mancança de recursos. 

 
2. Lloguer digne: 

 

 La regulació del lloguer a favor de la part més feble dels contractes d’arrendament, els 
inquilins. Introduint mecanismes de seguretat en la tinença, estabilitat en la renda i 
allargant el termini mínim de durada del lloguer, com a mínim fins als 5 anys. Quan 
l’arrendatari pertanyi a un col·lectiu especialment vulnerable es produirà una pròrroga 
automàtica del contracte de lloguer si així ho manifesta, que serà obligada quan 
l’arrendador sigui un banc o un gran propietari d’habitatges.  

 
3. Habitatge garantit: 

 

 Les entitats bancàries garantiran un lloguer social per a les persones deutores de bona fe 
i les seves unitats familiars que, havent cedit el seu únic habitatge habitual en dació en 
pagament no disposin d’alternativa habitacional. 
 

 Els grans propietaris d’habitatges, en especial les entitats financeres i filials immobiliàries, 
fons voltor, entitats de gestió d’actius (inclosos els provinents de la reestructuració 



bancària i entitats immobiliàries) garantiran un lloguer social per a les persones i unitats 
familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al pagament del seu habitatge 
i no disposin d’alternativa habitacional. 
 

 Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al 
pagament del lloguer d’habitatges obtindran ajudes que les garanteixin evitar el 
desnonament. 
 

 En cap cas es podrà desallotjar o desnonar persones en situació de vulnerabilitat, sigui 
per impagament de lloguer o ocupació en precari motivada per la manca d’habitatge, 
sense que l’Administració competent garanteixi un reallotjament adient. 
 

 En el cas que es dugui a terme el lloguer social en un habitatge diferent al qual resideix la 
família o persona en situació de vulnerabilitat, aquest reallotjament es farà en la zona on 
tinguin les seves xarxes vitals i socials. 
 

 Crear un parc públic d’habitatge mitjançant la mobilització dels pisos buits en mans 
d’entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltor, entitats de gestió d’actius (inclosos 
els que provenen de la reestructuració bancària i entitats immobiliàries). L’Administració 
regularà per llei els mecanismes que facin possible l'esmentada mobilització. 
 

 En totes aquestes mesures, el preu a pagar en concepte de lloguer social no superarà el 
30% dels ingressos de la unitat familiar, incloses les despeses dels subministraments, 
d’acord amb els estàndards de Nacions Unides, sempre i quan els ingressos familiars 
superin el salari mínim professional 648,60€; en cas contrari, el preu a pagar en concepte 
de lloguer serà del 10% dels ingressos i els subministraments aniran a càrrec de les 
empreses subministradores (veure punt següent). 

 
4. Subministraments bàsics: 

 

 Impedir els talls dels subministraments bàsics, aigua, llum i gas, a les persones i unitats 
familiars en situació de vulnerabilitat. 

 

 El pagament dels subministraments bàsics per a les famílies en aquesta situació es farà 
d’acord amb la capacitat adquisitiva de la unitat familiar, sempre respectant els 
estàndards de Nacions Unides. 

 

 Els costs associats a garantir aquest dret i el deute acumulat que no puguin ser coberts 
per les persones vulnerables seran assumits per les empreses subministradores. 

 
5. Creació d’un Observatori de l’Habitatge: 

 

 Observatori amb representació de les institucions i de la societat civil. S’encarregarà d’ 
investigar i analitzar la situació de l’habitatge a Espanya. Entre les seves funcions estarà 
fer cens periòdics d’habitatges buits, fer seguiment de les polítiques públiques i elaborar 
informes. Tindrà capacitats no només consultives sinó també de control, seguiment, 
denúncia, executives i de proposta legislativa. 

 
 
La Sra. Dolors Nadal digué que havia pogut observar que la moció era molt bàsica  molt general 
i un poc complicada, parlà de segona oportunitat etc. en conseqüència ens abstindrem. 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb el següent resultat: 



 
- Vuit (8) vots a favor de MES-APIB i PSOE 
- Tres (3) abstencions del PP  

 
 
 
MOCIÓ PP: ADHERIR-SE A LA “RED DE ENTIDADES LOCALES POR LA 
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA” DE LA FEMP.- El Sr. Miquel Bernat 
Bosch dóna lectura a la següent:  
 
El Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament presenta per a la seva consideració a la 
propera sessió plenària la següent: 
 

MOCIÓ  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’ Ajuntament d’Esporles està compromès amb la transparència de la informació vers el 
ciutadà d’una manera àgil i eficaç i amb les normes de bon govern. 

Per tal de complir amb la llei de transparència de 19/2013 a on fa referència a la publicació de 
tota una sèrie de dades de rellevància jurídica, informació econòmica, pressupostària i 
estadística entre d’altres. 

Per tot això es proposa l’adopció del següent:  

ACORD 

Manifestar la voluntat d’ adherir-se a la “Red de Entidades Locales por la Transparencia y 
Participación Ciudadana” de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, com a soci 
titular, d’acord amb el que està disposat a l’art 8 de les Normes de Funcionament i 
Organització de la mateixa i complir el seus fins estatutaris. 

En cas de que no hi hagi possibilitat de fer-ho d’una manera ràpida a la FEMP fer-ho 
mitjançat el servei que posa a disposició de les entitats locals el Ministeri d’ Hisenda i 
Administració Pública. 

Mentre es preparen els tràmits administratius per a l’adhesió a les plataformes abans 
esmentades es publicarà el contingut al que fa referència la llei a la web municipal. 

La Batllessa digué que ja s’estava fent  a traves de TIC Mallorca, per tant pareixia oportú, 
canviar FEMP per TIC Mallorca. 
 
 
Sotmesa a votació la moció, amb el canvi esmentat, fou aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES: 
 
El Sr. Miguel Bernat demanà: 



- Que havia vist a un escrit del registre de l’ajuntament un tema sobre la fibra òptica. Que 
hi havia el respecta? 

- Demanà més control per les bicicletes que circulen per la carretera, per que quan els hi 
vas al darrera ten adones de la perillositat del tema. 

- Que hi havia de la campanya de reducció d’aigua i respecta de la Font de Son Trias. 
 
El Sr. Severiano Quevedo digué que a la cruïlla del Vial Central de Ses Rotgetes i havia una 
zona enjardinada que tenia uns cactus que impedien la visibilitat i eren perillosos si es podien 
rebaixar. 
 
El Sr. Juli Dalmau demanà quan es retiraria el que estava pintat a la paret de l’escola infantil 
d’Esporles, que ho havia demanat en diverses ocasions. 
 
També demanà si s’havia incrementat la pressió a la policia amb les multes? 
El Sr. Salido li respongué que estaven pendents de tornar a contractar el pintor i tot seguit es 
faria. 
 
Pel que feia a l’aigua de Son Trias, Sanitat no havia donat permís i que el sobrant anava al 
safareig. 
 
La Batllessa respecta de les multes respongué que no hi havia cap augment de pressió. 
 
Pel que feia a la fibra òptica efectivament vindrà, es va demanà que es soterres, però  se’ns va 
dir que no ho poden fer, es impossible, que procurarien arreglar els cables (del gas natural, 
queda’m a l’espera). 
 
Del control de les bicis la policia va fent rondes, mirarem d’intensificar-les. També es fan controls 
d’alcoholèmia, control de robatoris etc.  
    
 
 Un cop examinats els punts assenyalats a l’ordre del dia, essent les vint hores i trenta 
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. 
 
 Esporles, 4 de febrer de 2016. 
 
 La Secretària,       Vist i plau 
           La Batlessa  


