
  
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
EL DIA 31 DE MARÇ 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 
 Marta Neus Lopez Cortés  
 Vicenç Vidal Matas  
 
 
 
 
 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores i 
trenta minuts de dia 31 de març 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 ordinària 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 25 de febrer de 2016 
 
 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.  827 al 
1279/2016. 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.  61 al 95/2016. 
 
 
 
DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.- La Secretaria, dóna lectura al següent: 
 



DECRET DE BATLIA 88/16 
 

  De conformitat   amb el que  disposa  l’article 191 i següents del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març que aprova la llei Reguladora d’Hisendes Locals, i vist 
l’informe emès per la Secretària-Interventora de  la Corporació , pel  present 
 
  HE RESOLT: 
 
  Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’exercici  de  2.015 i del Patronat 
d’Escoles Municipals i del Patronat Municipal de Cultura i Esports, còpia  de la qual s’adjunta  
al present Decret. I fer constar que el resultat pressupostari és de  
415.937,05 € i el romanent de tresoreria és positiu en la quantitat de 968.096,03 €. 
 
La Corporació es dóna per assabentada.  
 
 
BAIXES I DEVOLUCIONS.- La Sra. Maria Ramon Salas dóna lectura a la següent:  

 

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 

7793209 Ballester Coll Guillermo IBI Acord ATIB 129,92€ 

 

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 

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

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

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

020-15-07-1260 Jose Luis Fuster Aguiló IVTM Acord ATIB 107,91€ 

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

020-15-07-3519 Fco. José Villegas Izquierdo IVTM Acord ATIB 79,94€ 

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

 

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS 

 



Examinada la documentació que s’adjunta, rebuda dels Serveis de Recaptació de Tributs de 

la conselleria d’Hisenda i Pressupost del Govern de les Illes Balears, es proposa la baixa dels 

esmentats rebuts. 

 

Cobrança Periode   de   liquidació Import  

Executiva Multes Trafic 01/07/2015 al 30/09/2015 90€ 

 

 

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS 

 

Examinada la documentació que s’adjunta, rebuda dels Serveis de Recaptació de Tributs de 

la conselleria d’Hisenda i Pressupost del Govern de les Illes Balears, es proposa la baixa dels 

esmentats rebuts. 

 

Cobrança Periode   de   liquidació Import  

Executiva 3tr15 01/10/2015 al 31/12/2015 110.808,17€ 

 

 

 

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS 

 

Examinada la documentació que s’adjunta, rebuda dels Serveis de Recaptació de Tributs de 

la conselleria d’Hisenda i Pressupost del Govern de les Illes Balears, es proposa la baixa dels 

esmentats rebuts. 

 

Cobrança Periode   de   liquidació Import  

Voluntaria 2015 01/07/2015 al 30/09/2015  1.976,17 € 

 

 

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS 

 

Examinada la documentació que s’adjunta, rebuda dels Serveis de Recaptació de Tributs de 

la conselleria d’Hisenda i Pressupost del Govern de les Illes Balears, es proposa la baixa dels 

esmentats rebuts. 

 

Cobrança Periode   de   liquidació Import  

Voluntaria 2015 01/10/2015 al 31/12/2015  9.809,57 € 

 

 



PROPOSTA BAIXA DE REBUTS 
 
Examinada la documentació que s’adjunta, rebuda dels Serveis de Recaptació de Tributs de la 
Conselleria d’Hisenda i Pressuposts del Govern de les Illes Balears, es proposa la baixa dels 
esmentats rebuts. 
 
CONCEPTE: MULTES DE TRANSIT 

Motiu Periode Num Denuncies Import (€) 

Minoració per cobrament amb reducció 01/01/15 31/10/15 175 12.900,00 

Baixes generals 01/01/15 31/10/15 33 5.510,00 

   totals 18.410,00 

 

 

Sotmeses a votació les diferents propostes son aprovades amb el següent resultat:  
 

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

 
 
 
CONVENI AMICS DELS ANIMALS AMB L’AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA.- La Sra. 
Maria Ramon Salas dóna lectura a la següent:  
 

P R O P O S T A 
 
Vistos els bons resultats obtinguts per l’associació dels Amics dels Animals en l’organització 
del servei per donar cobertura a la problemàtica de la negligència, abandonament i 
irresponsabilitat en la tinença d’animals de companyia durant aquests darrers anys, proposo 
al Ple 

1.- Aprovar el següent:  

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ  ENTRE L’AJUNTAMENT D’ESPORLES, 
L’AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA I L’ASSOCIACIÓ “AMICS DELS ANIMALS-
ESPORLES” 

 
 
El Sra. Maria Ramon Salas, amb DNI 43.168.731 P Batlessa de l’Ajuntament d’Esporles 

El Sr.  Nadal Torres Bujosa   amb D.N.I 78.189.398 R, Batle de l’Ajuntament de 
Valldemossa 

La Sra. Ana Olga Coego Beracoechea, D.N.I.  43.034.760 N, amb domicili a C/ Major, nº 
136, Esporles presidenta de l’associació “Amics dels Animals-Esporles” inscrita al 
registre d’associacions de la CAIB amb el número 5553. 

 
EXPOSEN: 
 

1. L’Ajuntament d’Esporles i de Valldemossa tenen assumides les competències en 
matèria de protecció animal en cada un dels municipis respectivament  segons la Llei 
de Protecció animal de la CAIB 1/1992. 



2. L’associació “Amics dels Animals-Esporles” és una associació sense ànim de lucre 
inscrita al registre d’associacions de la CAIB dedicada a la protecció dels animals. 

3. L’Ajuntament d’Esporles disposa d’unes instal·lacions municipals on recull els cans 
extraviats i/o abandonats i el seu personal se’n fa càrrec d’ells fins que són derivats a 
altres destinacions. 

4. Existeix una problemàtica, comú a altres municipis, de negligència, abandonament i 
irresponsabilitat en la tinença d’animals de companyia. 

5. L’associació “Amics dels Animals-Esporles”, des de la seva constitució al mes de juliol 
de 2005 fa una labor divulgativa de conscienciació sobre la tinença responsable 
d’animals i col·labora de manera voluntària en la cura dels animals que romanen al 
refugi així com dedicant-se a trobar famílies adoptives per a aquests cans. 

6. El municipi de Valldemossa voldria utilitzar les Instal·lacions i la gestió del municipi 
d’Esporles. 

7. El ple del ajuntaments de Esporles i Valldemossa en data 30/04/2015 i data 
04/05/2015   respectivament han aprovat el present conveni. 

 
 
En conseqüència, les parts que hi intervenen, acorden subscriure aquest conveni marc de 
col·laboració, d’acord amb les següents 
 
 
ESTIPULACIONS: 
 

1. La finalitat d’aquest conveni és la de donar solució a la problemàtica que crea 
l’abandonament d’animals domèstics – concretament cans i moixos – dins del nostre 
municipi. 

2. L’associació “Amics dels Animals-Esporles” es compromet a dur la gestió del refugi 
municipal d’animals d’Esporles en els següents terminis: 

- Col·laborar en la recollida d’animals cedits, extraviats o abandonats amb els 
serveis de l’Ajuntament d’Esporles i Valldemossa. 

- Col·laborar perquè els espais i infraestructures del refugi municipal compleixin 
la llei de nuclis zoològics de la CAIB i perquè sigui un espai digne durant la 
permanència dels animals. 

- Col·laborar amb els serveis de l’Ajuntament d’Esporles  en la neteja i 
adequació del refugi municipal durant els caps de setmana i festius. 

- Col·laborar amb els serveis de l’Ajuntament d’Esporles i Valldemossa donant 
menjar i aigua als animals durant els caps de setmana i festius. 

- Tenir cura de les condicions higiènic-sanitàries dels animals, dur-los a les 
revisions veterinàries pertinents i donar-los la medicació i les cures  que siguin 
necessàries. 

- No sacrificar els animals si no és per consell del veterinari davant una malaltia 
dolorosa i incurable. 

- Vetllar pel control de la natalitat en la mesura del possible conscienciant a les 
persones de que la superpoblació moltes vegades provoca l’abandó.  

- Gestionar la derivació dels animals del refugi municipal potenciant l’adopció 
responsable. Encarregar-se del destí dels animals segons les circumstàncies 
de cadascú, assumint el transport i altres diligències. 

- Procurar una estada el més digna possible al refugi als animals que hi 
romanen. Procurar-los exercici, estimació i visites diàries en la mesura del 
possible. 

- Facilitar l’accés dels ciutadans a les dependències del refugi municipal. 
 



3. L’associació “Amics dels Animals-Esporles” gestionarà el programa de control ètic de 
les colònies felines si aquest es realitza a la  població d’Esporles amb el suport 
econòmic de l’Ajuntament d’Esporles, altres institucions o donacions de particulars. 

4. L’associació “Amics dels Animals-Esporles”, a més a més, farà activitats de 
conscienciació, divulgació, campanyes, activitats educatives i lúdiques per fomentar la 
participació dels ciutadans i per promoure la tinença responsable d’animals i el 
respecte envers els seus drets. 

5. L’associació “Amics dels Animals-Esporles” es compromet a realitzar un pressupost 
anual de cara a possibles subvencions i a entregar una memòria anual d’actuacions i  
propostes per a projectes de futur, així com una memòria econòmica de les despeses 
sufragades amb subvencions d’aquest ajuntament. 
 

  
Per la seva banda l’Ajuntament d’Esporles i /o Valldemossa durà a terme les següents 
actuacions: 
 
 
 

6. Nomenar una persona que representi l’Ajuntament d’Esporles i  per l’ajuntament 
de Valldemossa aquest anomenarà un altre, que siguin responsables del 
projecte i interlocutor a les reunions. 

7. Adequar les instal·lacions del refugi municipal d’animals d’Esporles segons la llei de 
nuclis zoològics de la CAIB. 

8. Dur a terme durant els dies laborables les tasques de manteniment, neteja i 
alimentació dels animals que romanguin al refugi municipal. 

9. Recollir els animals vagabunds o cedits per particulars que hagin de romandre 
al refugi municipal i Valldemossa recollirà els seus. 

10. l’associació facturarà a l’ajuntament d’Esporles la quantitat de 3.000 euros i 1.200 
euros a l’ajuntament de Valldemosa anuals en concepte de gestió del refugi municipal, 
destinats a procurar una vida digna als animals durant la seva estada (despeses 
veterinàries, materials i accessoris, millores de les instal·lacions, derivació a altres 
refugis,...). 

11. Facilitar a l’associació “Amics dels Animals-Esporles” un espai on fer les reunions i/o 
un local on poder realitzar les seves activitats. 

12.  Els dos ajuntaments col·laboraran amb l’associació “Amics dels Animals-
Esporles” en activitats o campanyes relacionades amb la protecció animal. 

13. Es crearà una comissió mixta de seguiment del present conveni integrada per un 
representant de cada una de les parts nomenats pels signataris del present conveni. 

14. En tots els documents, publicacions i comunicacions de l’Associació i de 
l’Ajuntament referents als temes objecte del present conveni es farà constar la 
col·laboració de les tres  entitats i hi hauran de figurar els seus logotips. 

15. La durada d’aquest conveni serà de dos anys (2) des de 1 de gener de 2016. Aquesta durada 
inicial es podrà prorrogar per terminis d’un (1) any fins a un total de dos (2) anys. Passat el 
primer any i durant qualsevol de les prorrogues anuals del conveni, ambdues parts podran 
rescindir el conveni però sempre manifestant per escrit aquesta voluntat amb una antelació 
mínima de dos (2) mesos a la data de rescissió del conveni. 

16. El present conveni té caràcter administratiu, i queda reservat a la jurisdicció 
contenciosa administrativa el coneixement de possibles litigis que hi pugui haver entre 
les parts. 

 
En prova de conformitat, es signa el present conveni per triplicat. 
 
A Esporles, dia   d’abril de 2015 



 
 
 
Per l’Ajuntament d’Esporles                                             Per l’Ajuntament de Valldemossa 
 
 
 
 
 

Per l’associació “Amics dels Animals- 
Esporles” 

 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
CRÈDIT EXTRAORDINARI1/2016.- La Sra. Maria Ramon Salas dóna lectura a la següent:  

 

 P R O P O S T A 
 

MEMORIA 
 

Les circumstancies que motiven la tramitació del present expedient venen donades 
per la necessitat de procedir a canviar el focus del camp de futbol, ja que a que dies abans ,  
una de les torres que donen llum a l’esmentat camp , va caure i per sort no es va haver de 
lamentar cap desgracia personal, però si es procedir a revisar la resta de  focus que 
il·luminen el camp de futbol de la Vila. El resultat va ser que es pogué constatar, que totes les 
torres que suporten el focus estaven podrides i un dia o l’altre podrien ocasionar un accident, 
si a això se l’afeixi’m que les bombetes estan obsoletes i consumeixen una quantitat 
d’electricitat molt superior a la que es pot assumir, el resultat es que el focus del camp de 
futbol precisen  d’una intervenció immediata, no prevista al pressupost ordinari. 
   

També s’ha d’explicar que no només es un camp de futbol per l’equip d’Esporles si no 
que a més s’hi entrenen en regularitat tots els infants i adolescents d’Esporles, en afició al 
futbol.  
 

Pels motius exposats es fa urgent i necessari  l’adquisició de nous focus, i per tal de 
poder realitzar la despesa que no poden demorar-se fins al proper exercici i d’acord amb l’art. 
158 i següents del R.D. legislatiu 2/2004 de 5 de març , es proposa al ple el següent acord: 

 
 
 Per tal de realitzar despeses que no poden demorar-se fins al proper exercici i d’acord 
amb l’art. 177 i següents del R.D. legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós 
de la llei reguladora de les Hisendes Locals i amb l’article 32 de la L.O. 2/2012 de 27 d’abril 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
  1.- Aprovar el següent crèdit extraordinari: 
 
  PARTIDA                                        
   

340-63300 Substitució llums camp de Futbol 60.000,00 € 



   
   
    

Total..................................................... 
60.000,00 € 

   
   
   

 
 
 
  RECURSOS FINANÇAMENT: 
      
  Partida 87000 romanent tresoreria per despeses generals  

60.000,00 € 
 
   
  2.- Publicar-ho al BOIB durant 15 dies hàbils. 
 

 3.- En cas de 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. 
 

 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
MOCIO PSOE.- EN SUPORT A L’ADHESIÓ AL PROGRAMA i COMERÇ.- El Sr. Juli Dalmau 
de Mata. 
 
 

Moció en suport a l’adhesió al programa iComerç 
 

Exposo 
 
La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears ha posat en 
funcionament el programa iComerç que està adreçat, fonamentalment, a fomentar actuacions 
que permetin impulsar i dinamitzar l’activitat comercial i que millorin la seva competitivitat. 
 
Així, amb la col·laboració de les associacions i comerços del municipi, es pretén avançar cap 
a un model de comerç molt més innovador, competitiu, pròxim, de qualitat, vertebrador, 
integrador i generador de sinèrgies amb altres sectors, com la restauració i el turisme. 
Donades les característiques que es detallen al programa iComerç, els Socialistes d’Esporles 
pensam que pel teixit econòmic i comercial del nostre municipi pot resultar beneficiós 
participar de manera activa en aquesta iniciativa, sobretot, pel que fa a la promoció turística.  
 

Demano 
1. Que l’Ajuntament d’Esporles iniciï els tràmits necessàries per adherir-se al programa 

iComerç. 

 
2. Que l’Ajuntament d’Esporles comuniqui a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria 

la seva voluntat d’adherir-se al programa iComerç. 

 



3. Que l’Ajuntament d’Esporles coordini, juntament amb aquest programa, les actuacions 

previstes al Pla Turístic Municipal. 

 
4. Que l’Ajuntament d’Esporles informi a la corporació municipal amb una certa 

periodicitat sobre els avenços produïts en el procés d’adhesió i en el desenvolupament 

posterior del programa. 

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

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL.- La Sra. Maria Ramon Salas dóna lectura a la següent: 

 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL RELATIVA A LA RESPOSTA DE LA UE A LA CRISI DELS 

REFUGIATS: PER UNA EUROPA QUE RESPECTI ELS DRETS HUMANS 
 
L'Ajuntament d'Esporles es vol adherir a la campanya de suport engegada per un grup de 
diputats del Parlament Europeu: Europa, sí volem! En aquest sentit, ens volem fer ressò de la 
voluntat compartida per la majoria de la ciutadania europea d’assumir les tasques d’acollida i 
protecció del centenars de milers de persones refugiades que ja són a Europa o que tracten 
d’arribar-hi. 
 
Per això, ens unim a l’acció conjunta i coordinada amb altres governs locals i regionals que 
han compromès capacitat i instal·lacions per complir aquest objectiu, igual que tantes ONG’s i 
entitats civils que actuen directament o ofereixen la seva activa cooperació. 
 
No podem acceptar, per tant, que els Estats europeus adoptin, com s'està plantejant les 
darreres setmanes, acords per obtenir de Turquia una funció estricta de contenció i control 
dins les seves fronteres dels més de 2,5 milions de ciutadans procedents de Síria i altres 
països en conflicte. 
 
Europa ha d’actuar col·lectiva i equitativament per aplicar una política coherent amb els valors 
que la defineixen i amb la història que ensenya com tots hem estat també refugiats en un o 
altre moment no gaire llunyà. 
 
Per tant, l'Ajuntament d'Esporles dóna el seu suport al següent MANIFEST: 
“Nosaltres ciutadans i ciutadanes d’Europa, entitats i organitzacions civils, que venim de 
pobles, ciutats i regions d’arreu d’Europa, nosaltres batlessa i regidors de l'Ajuntament 
d'Esporles, front a l’arribada a les costes europees de milers de persones que fugen de la 
guerra de Síria i de zones de conflictes a Irak, a Líbia, a l’Afganistan, a Eritrea i a altres 
països volem manifestar que: 
 
Nosaltres Sí Volem, que Europa torni a existir per donar una resposta col·lectiva i compartida 
per tots nosaltres, per acollir, atendre i respectar els drets bàsics de totes aquelles persones 
que arriben a Europa per donar-los l’aixopluc, la seguretat, l’escalf i els serveis bàsics que els 
pertoquin, mentre no puguin retornar lliurement i segurs als seus respectius llocs d’origen. 
Rebutjam l’actitud dels Estats que fins ara han incomplert els compromisos adquirits i les més 
elementals obligacions d’aplicació dels acords internacionals en respecte dels Drets Humans i 
del Dret d’Asil reconegut universalment. 
 



Volem mostrar la voluntat d’emprar els instruments i capacitats al nostre abast per fer front a 
l’emergència humanitària més greu sobrevinguda a Europa des del conflicte dels Balcans de 
fa 25 anys. 
 
Expressam la nostra solidaritat molt especialment a Grècia que suporta en grau extrem les 
conseqüències de les decisions, o les omissions, que el conjunt de les institucions europees 
ha adoptat fins ara. 
 
Estam convençuts que no podem condicionar i sotmetre la resposta europea a la insolidaritat 
i a la reacció negativa i inacceptable d’aquells ciutadans que viuen amb odi i incertesa 
l’arribada de persones estrangeres. Els seus temors no provenen de la por a l’altre, sinó que 
són fruit de la precarietat social i econòmica que sofreix bona part de la nostra ciutadania i 
que té una relació directa amb la situació de crisi causada per l’errònia política d’austeritat i 
destrucció de serveis públics que s’ha imposat a Europa des de l’esclat de la crisi financera 
del 2008. 
 
Mostram el nostre ferm compromís per assumir, en la mesura de la nostra responsabilitat, 
acollir i donar els serveis bàsics a tots les persones que busquen refugi a Europa: 
– Els que ja hi són en un o altre país, en condicions al límit de la dignitat, com és el cas dels 
que es troben a Idomeni o altres punts de Grècia. 
– Els que arriben diàriament per les vies de major risc i empesos per la desesperació a un o 
altre punt d’entrada a territori europeu. 
– Els que esperen a la frontera siriana amb Turquia tot fugint del conflicte que els ha expulsat 
de les seves viles i llars”. 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 

 

MOCIÓ MES: TRACTAT TRANSATLÀNTIC.- El Sr. Pere Palou Mas dóna lectura a la 

següent: 

El grup PAS-MÉS  presenta, per a la seva discussió i aprovació, si escau, la MOCIÓ relativa a 

la Declaració de Municipi oposat a l'aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió 

(Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), d'acord amb la fonamentació 

següent: 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La Unió Europea (UE) i els Estats Units d'Amèrica (EUA) estan negociant en secret, amb un 

intolerable dèficit de transparència i control per part de la ciutadania i dels seus representants 

polítics (parlaments nacionals i europeu) un ampli acord de liberalització de comerç i 

inversions, que representa un seriós perill per a la democràcia, la deguda protecció dels drets 

laborals, mediambientals i la salut, prioritzant l'interès comercial dels inversors i empreses 

transnacionals (ETN) davant l'interès general. 

Aquesta "major liberalització de les relacions comercials EUA-UE", tal com està concebuda, 

implicaria una rebaixa dels estàndards europeus i nord-americans, és a dir, de les regulacions 

que protegeixen els drets de la ciutadania en àmbits con el consum, el treball o el medi 

ambient, ja que aquestes regulacions limiten als beneficis de les corporacions. D'aquesta 



manera es posaria fi al "principi de precaució", que a Europa domina la legislació sobre 

alimentació i els drets al consum europeus. 

El TTIP, en perseguir la liberalització total dels serveis públics i l'obertura de prestació dels 

mateixos a les ETN, així com a les compres i licitacions de béns i serveis de les 

Administracions Públiques (AAPP), posa en perill els serveis i les compres públiques, a tots 

els nivells, i compromet la capacitat de les institucions electes per administrar lliurement les 

seves comunitats locals i promocionar l’economia i les iniciatives locals. 

Els EUA i la UE intenten incloure en el TTIP mesures per a la protecció dels inversors. En el 

cas de presentar conflictes per part d'aquest col·lectiu amb els Estats, un "tribunal" 

d'arbitratge seria qui s’encarregués de resoldre'ls: l'anomenat "Investor-State Dispute 

Settlement" (ISDS). Aquest òrgan tindria competències per establir compensacions 

econòmiques dels estats a la inversió estrangera, per l'aplicació de mesures (p. ex. l'augment 

d'estàndards mediambientals o sanitaris) que puguin reduir els seus beneficis presents o 

futurs. L'Estat no pot en aquest cas recórrer la sentència, ja que les decisions dels òrgans 

d'arbitratge són fermes i no poden ser qüestionades. 

Així mateix, el TTIP recull la creació d'un organisme permanent anomenat Consell de 

Cooperació Reguladora que supervisarà totes les normes comunitàries relatives al que 

estableix el TTIP, donant accés directe als lobbies empresarials per influir i modificar en el 

seu benefici la nostra legislació. 

D'aquesta manera, les lleis del comerç passen per sobre de qualsevol altra consideració 

social, i ignoren qualsevol legislació continental, nacional, regional o local. Les comunitats 

locals es troben limitades per ajustaments estructurals restrictius deguts als acords i les 

polítiques de lliure comerç i de protecció de l'inversor. Aquesta lògica desmantella els serveis 

públics i suprimeix la llibertat dels poders locals per subministrar els serveis i satisfer les 

necessitats de les seves poblacions, atenent a polítiques i plans de promoció del teixit 

econòmic i social local. 

L'aprovació del TTIP contribuiria, en el cas de l'Estat espanyol, a l'ofensiva del govern estatal 

de desmantellament dels municipis, que sota el nom de Llei de racionalització i sostenibilitat 

de l'administració local pretén tres objectius bàsics: 

- Restringir la democràcia i autonomia local. 
- La supressió de competències i serveis públics locals. 
- La total privatització dels serveis municipals. 
 
Els governs regionals de la UE (comunitats autònomes, en el nostre cas), així com les 

corporacions locals, tenen dret a ser informats sobre la legislació que serà acordada a escala 

europea que els pugui afectar, perquè puguin expressar les seves opinions. Aquest dret no 

s'ha facilitat fins ara respecte a les negociacions sobre el TTIP. 

Per altra banda, els territoris insulars encara estaríem més desprotegits per intentar preservar 

els nostres entorns econòmics, socials i mediambientals. No podem recular en les 

legislacions i sentències que han permès frenar les indemnitzacions per lucre cessant a les 

administracions públiques, quan es tracta de defensar el bé comú i protegir el territori amb un 

criteri de bé públic.  



Pel que fa a la contractació pública, l'objectiu que es pretén amb el TTIP és mantenir l'Acord 

sobre Contractació Pública (ACP) de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) fins a crear un 

de nou acord millorat. L’ACP està sent utilitzat per la Comissió Europea com a justificació per 

reduir les garanties en la llei de la contractació pública. 

Qualsevol classe d'acord, incloent la contractació pública, ha de conduir a augmentar les 

garanties i no a reduir-les. Aquest acord no ha de posar en perill els aspectes progressistes 

de la llei de contractació pública de la UE, especialment els que faciliten el desenvolupament 

regional i local. Aquests aspectes són importants, ja que permeten que es realitzin les 

contractacions públiques tenint en compte no només el preu, sinó també altres aspectes com 

els mediambientals i els socials. 

Les administracions locals: 

* en estar a prop de les necessitats dels seus pobles, tenen el deure de responsabilitzar-se i 

posicionar-se respecte les implicacions de tota mena que comporta el TTIP, per a 

l'administració, els drets de la seva ciutadania i el medi ambient; 

* sent els canals adequats per promoure els serveis públics i l'economia i ocupació locals, 

s'esforcen per a la seva promoció com a resposta a l'interès general; 

* estan obligades a resoldre els reptes socials, econòmics i mediambientals i, 

consegüentment, a defensar la universalitat dels serveis públics i la protecció de la 

ciutadania. 

 

Les comunitats locals volen ampliar el debat públic i democràtic sobre el que està 

veritablement en joc darrere d'aquest tractat i la sort que correran els serveis i compres 

públiques: 

* el comerç i la inversió només poden conduir a intercanvis econòmica i socialment 

beneficiosos si respecten les necessitats humanes, i no es basen únicament en el benefici de 

l'especulació financera i de les grans empreses multinacionals; 

* l'eliminació programada i progressiva dels serveis públics és al mateix temps l'eliminació 

progressiva de la solidaritat i la democràcia; 

* l'obertura màxima dels serveis i les compres públiques a la lògica del capital privat produeix 

efectes contraproduents pel que fa a la seva accessibilitat, la seva qualitat i el seu cost; 

* els drets socials són drets inalienables, per la qual cosa no poden dependre exclusivament 

de la lògica del mercat; 

* només l'existència diversificada de serveis públics socialment útils, permet assegurar una 

qualitat de vida digna per a tothom i a tot arreu, en estret nexe amb l'exercici real de la 

democràcia; 

* el control públic ha de ser preservat per garantir l'accés als béns comuns i a la creació de 

nous serveis públics, així com per afavorir l'economia i ocupació locals. 

Per tot això proposem la següent 



MOCIÓ 

 

1. Declarar Esporles com Municipi oposat al TTIP, defensant els serveis públics bàsics per a 

la solidaritat i redistribució social. 

2. Donar suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels anomenats 

serveis socialment útils. 

3. Sol·licitar la derogació immediata amb caràcter retroactiu de la "Llei de racionalització i 

sostenibilitat de l'administració local" per legislar en el seu lloc una nova normativa enfocada 

al desenvolupament de l'economia local. 

4. Sol·licitar la suspensió de les negociacions del TTIP i altres acords comercials similars 

(com el CETA, Acord de Lliure Comerç entre el Canadà i la UE, i el TISA, Acord Multilateral 

per a la liberalització i Privatització de Serveis Públics). 

5. Sol·licitar igualment que: 

• No siguin incloses disposicions tipus ISDS (arbitratge de diferències estat-inversor  ) en cap 

futur tractat d'inversions i siguin eliminades dels tractats actualment en vigor. 

• Evitar en tot moment la creació d'organismes que institucionalitzin la intervenció de les ETN 

(Empreses Transnacionals) en les regulacions comercials que afectin els drets de la 

ciutadania. 

• Que, coherentment amb la legalitat europea i amb els precedents d’anteriors Tractats 

Comercials semblants de caràcter mixt, es mantingui la necessitat de ratificació del TTIP, el 

CETA (Acord Integral d'Economia i Comerç) i el TISA ( Acord en comerç i serveis)  pels 28 

estats membres de la Unió Europea, ja sigui via parlamentària o via referèndum. 

6. Assolir el compromís de promoure la informació i el debat públic entre la ciutadania i les 

entitats econòmiques, socials, professionals, culturals, etc., sobre l’impacte que podrien 

comportar aquests tractats al nostre municipi.                                            

El Sr. Miguel Bernat, va agrair la documentació enviada al voltant de la Moció. Per altre banda 

digué  he de reconèixer  que era un tema difícil per debatre  ja que, estàvem negociant, encara 

no es sabia com acabaria, ni quins problemes s’han resolt o s’han de resoldre. 

 

En quant a que la negociació la portava una comissió en total secret, actualment ja no era així, 

des de 2014 era una negociació bastant més oberta, una eurodiputada actualment, ja hi 

participava i a més que seria tot el parlament Europeu qui ho havia d’aprovar.  

 

La negociació era entre Estats Units i la Unió Europea, i el  tema es més que complexa. 

 

 Per altre banda havia de dir que personalment no estava en contra de que hi hagi serveis 

municipals  privatitzats, aquí mateix aquest ajuntament en te i funcionen. Pel que fa a la llei de 



Racionalització i Sostenibilitat de la Administració Local,  digué que entenien que sempre tot es 

pot millorar però no era necessària la seva derogació de manera tan absoluta, ja que tenia coses 

bones. 

 

Volgué deixar pales que no hi havia cap base documental que li permetés posicionar-se en un 

sentit o en un altre.  

 

En quan el punt 1, digué,  fa mal posicionar-se  sense saber del cert  si efectivament la 

disposició final anirà en contra dels serveis públics etc. En el punt 2 i podríem  estar d’acord . El 

punt tercer entenem que la llei no lleva competències. En quan el 4 i 5 entenia que tot es podia 

xarrar. Pel que feia al punt 6e totalment d’acord. 

 

En definitiva que  posar barreres no tenia sentit, i si el tenia obrir portes. 

 

El Sr. Pere Palou va aclarir que el secretisme estava ben clar que existia, que actualment es 

deixaven consultar els documents, en un despatx de petites dimensions  i amb el compromís de 

no divulgar-los i el secret dels documents s’havia de mantenir durant 30 anys. 

 

El Sr. Bernat digué que no podia votar a favor d’una cosa que no coneixia. 

 

El Sr. Palou va manifestar la seva oposició al tractat, per que entenia que acabava amb les 

barreres comercials, amb la seguretat i medi ambient, un perill per l’energia degut a l’ús intensiu 

de recursos fòssils que es pretenia . 

 

Que els Lobbies que estaven al davant de la negociació  miraven més pels seus interessos  que 

pels dels ciutadans per tant  es convertia en una amenaça pels esmentats ciutadans. 

 

Pel que feia a la qüestió financera es podria convertir en un desastre. 

 

Que es limitava l’autonomia dels municipis. 

 

Que ja  hi havia 140 municipis que havien adoptat aquest acord. 

 

El Sr. Bernat no aclarir amb que s’havien basat els 140 municipis per estar a favor, a més volgué 

deixar clar que eren els politics qui tenien la darrera paraula, que era una moció preventiva i una  

declaració d’intencions.  

 

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  

 
 
 
PRECS I PREGUNTES.-  

- El Sr. Miguel Bernat demanà: 
-   per que el dia de les processons, no es llevaren els cotxes del carrer de Can Arbós?. 

  La Sr. Batllessa contestà que havia parlat amb la policia i pareixia que era compatible la 
processo amb els cotxes aparcats, però si havia de ser un problema l’any vinent es llevarien. 

- Per que no es poden dipositar cossiols romputs al parc verd? 
 Se li contestà que no havia de ser inconvenient tirar dos cossiols, inclòs dins bosses de 
rebuig. El que si era cert que no es podien tirar escombres de restes d’obra, per que tenen un 
altre tractament, però per dos cossiols es podien donar solucions. 

- Com està el tema del control dels cotxes abandonats? 
- Respecta del pàrking privat dels treballadors de l’ Institut, ens podeu donar més 

informació? 
- El Sr. Juli Dalmau digué: 
- Que entrant al poble per la carretera d’Establiments i havia unes quantes bosses de 

processionària, es podria fer alguna cosa. 
El Sr. Albert Salido li respongué que el Sr. Guillem Mateu aniria a retirar-les. 

- Així mateix demanà quines actuacions s’havien fet al pla de Desenvolupament 
Turístic,damunt els quatre punts que havia enviat la Batllessa. 
Respecta de les bicicletes de muntanya, on s’havia previst aparcar. 
Respecta del centre cultural,  nit d’art lligada al municipi. 
Aplicacions mòbils d’informació turística. 

La batllessa respongué : 
- Pel que feia a les bicicletes, havien recavat informació, de quins eren els suports més 

adients, i que havien trobat un sistema molt senzill però que pareixia molt apropiat i 
que a més era econòmic, que el podia fer el ferrer del poble. Però faltava decidir on 
col·locar-los. 

- Pel que feia els cotxes abandonats la policia s’encarrega, lo que els tràmits no son 
precisament ràpits, però intentarem que s’agilitzin. 

- Respecta del pàrking, entenien que era de titularitat de la Conselleria i que es d’agrair 
que ens el deixin usar quan ells no l’utilitzen. 

- En quan a les aplicacions mòbils d’informació turística no s’han posat en funcionament 
per que faltava la traducció a l’Anglès i Alemany .  

 
 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, 31 de març de 2016. 
 
 La Secretària,       Vist i plau 
           La Batlessa  


