
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

EL DIA 28 DE JULIOL  DE 2016 
 

  
 
 
 
 
Membres assistents: 
 Francisca A. Torres de la Fuente  
 Maria Ramon Salas  
 Dolors Nadal Llinàs  
 Severiano Quevedo Mora  
 Julio Dalmau de Mata  
 Albert Salido Malberti  
 Pere Josep Palou Mas  
 Marta Neus Lopez Cortés  
 Vicenç Vidal Matas  
 Miquel Bernat Bosch  
 Joan Ferra Terrassa 
 
 
 
 
 
 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores i 
trenta minuts de dia 28 de juliol 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 el Sr. Raimundo Tomás 
Montis Sastre. 
 
 
 
ACTA ANTERIOR.- La Presidenta pregunta si qualque membre de la corporació ha de fer 
qualque observació a l’acta de la sessió extraordinària de dia 12 de maig de 2016. 
 
El Sr. Juli Dalmau de Mata digué que a la Moció per a la transparència i la participació, que havia 
presentat al Ple de dia 12 de maig, no es recollien els acords que es varen votar per unanimitat i 
únicament trasllada el debat que va originar.  
 
Pel que fa al primer punt de la moció crec que l'Equip de Govern es va comprometre a 
estudiar la seva viabilitat econòmica i a materialitzar la proposta quan hi hagi els recursos 
econòmics necessaris. 
 
Pel que fa al segon punt, crec que es va rebutjar completament en el sentit expressat a canvi 
que l'oposició participi a l'audiència pública que s'organitza anualment.  
 
Els punts 3 i 4, encara que van generar debat, crec que es van mantenir amb la redacció 
inicial. 
 



Sobre el punt 5 record perfectament que vam acordar modificar el Reglament de Participació 
Ciutadana de tal manera que quedi clar que l'Ajuntament no farà difusió de cap acte 
organitzat pels partits polítics del municipi. 
 
I, finalment, el punt número 6 no va generar cap tipus de problema. 
 
Els assistents aproven l’acta anterior per unanimitat amb les esmenes comentades. 
 
 
 
CORRESPONDÈNCIA 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. 1943 al 
3021/2016. Així com es donen a conèixer les disposicions oficials més rellevants hagudes des 
de l’últim ple. 
 
 
 
DECRETS DE BATLIA.- El Secretari, dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de l’últim 
Ple  del núm.  162 al  307/2016. 
 
 
RATIFICACIO CONVENI IMAS SOBRE L’APROVACIÓ DELS CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ 
DE LES AJUDES I PER A LA GESTIO DELS PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS 
COMUNITARIS BÀSICS PER A L’ANY 2016.-   La Sra. Francisca Torres de la Fuente dóna 
lectura a la següent: 
 

 
PROPOSTA DE BATLLIA 

 
 
Vist el conveni  de col·laboració remès per l’IMAS sobre l’aprovació dels criteris de distribució 
de les ajudes i de la gestió dels programes de Serveis Socials Comunitaris Bàsics per a l’any 
2016. 
 
Vist el decret de Batlia de data 31 de maig de 2016 que aprova dit Conveni. 
 
Vist  que s’ha de ratificar per acord de Ple, aquesta Batllia,  proposa a l’Ajuntament Ple  l’adopció 
del següent ACORD: 
 
Primer.-  Ratificar el conveni adjunt, tal i com apareix redactat. 
 

No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà. 
 

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

 
 

RATIFICACIÓ CONVENI AMB IMAS PER A DUR A TERME PROJECTE DE SUPORT 
PSICOSOCIAL PER A LA POBLACIÓ AMB PROBLEMÀTICA DE RISC D’URGÈNCIA 



SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR PER A L’ANY 2016.- La Sra. Francisca Torres de la 
Fuente dóna lectura a la següent: 
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 
 
Vist el conveni  de col·laboració remès per l’IMAS de data 24 de maig de 2016 per a dur a 
terme un Projecte de Suport Psicosocials per a la població amb problemàtica de risc 
d’urgència social Individual i familiar per l’any 2016. 
 
Vist el decret de Batlia de data 06 de juny de 2016 que aprova dit Conveni. 
 
Vist  que s’ha de ratificar per acord de Ple, aquesta Batllia,  proposa a l’Ajuntament Ple  l’adopció 
del següent ACORD: 
 
Primer.-  Ratificar el conveni adjunt, tal i com apareix redactat. 
 

No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà. 
 

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

 
RATIFICAR CONVENI AMB LA CONSELLERIA DE TERRITORI ENERGIA I MOBILITAT I 
EL CIM PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE PILOT PER A LA 
IMPLANTACIÓ DE LA MOBILITAT ELÈCTRICA A LES ILLES BALEARS.-  El Sr. Albert 
Salido dóna lectura a la següent: 

PROPOSTA DE BATLIA 
 
 
Vist el conveni entre la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat i el CIM per al 
desenvolupament d’un projecte pilot per a la implantació de la mobilitat elèctrica de les Illes 
Balears. 
 
Vist el decret de Batlia de data 14 de juny de 2016 que aprova dit Conveni. 
 
Vist  que s’ha de ratificar per acord de Ple, aquesta Batllia,  proposa a l’Ajuntament Ple  l’adopció 
del següent ACORD: 
 
Primer.-  Ratificar el conveni adjunt, tal i com apareix redactat. 
 

No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà. 
 
Per part del Sr. Miquel Bernat ( PP ) es va manifestar que és una línea de subvencions que 
ha estat aprovada pel govern avui de matí i que una vegada revisats els requisits per poder-
se acollir demana que l’Ajuntament s’informi sobre si pot complir els requisits de la 
convocatòria de subvenció. 



 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.   
 
 
 
 
APROVACIÓ CONVENI AMB L’ATIB PER A LA GESTIÓ D’EXPEDIENTS 
SANCIONADORS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT I SEGURETAT VIARIA.- La Sra.  Maria 
Ramon    dóna lectura a la següent: 
 

P R O P O S T A 
 
Vist el conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de les Illes Balears i l’ajuntament 
d’Esporles per a la gestió d’expedients sancionadors en matèria de transit i seguretat vial on 
l’ATIB posa a disposició de l’’Ajuntament les aplicacions i els programes informàtic, els 
terminals necessaris com el paper de les impressores.  
 
Vist que la Policia Local està conforme amb el contingut del Conveni. 
 
D’acord amb això i segons les disposicions legal, aquesta Batlia, proposa a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el conveni adjunt, tal i com apareix redactat.  
 

No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.   
 
 
 
APROVACIÓ PLA DE DROGODEPENDÈNCIES 2016.- La Sra. Francisca Torres de la 
Fuente dóna lectura a la següent: 
 

 PROPOSTA DE BATLIA 
 
L’article 43 de la Constitució reconeix el dret a la protecció de la salut, establint que 
competeix als poders públics organitzar i tutelar la salut pública mitjançant mesures 
preventives i de les prestacions i serveis necessaris. També atorga als poders públics 
l’organització i tutela de la Salut Pública així com el foment de l’Educació sanitària, l’Educació 
física i de l’esport. 
 
La Llei 4/2005, de 29 d’abril, sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes Balears, 
regula a l’article 45 les actuacions que han de fer els municipis dins els seu àmbit territorial. 
 
Aquest Pla de Drogodependències regula i estipula les actuacions que realitzarà l’Ajuntament 
d’Esporles dins aquest àmbit. 
 
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del present ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el Pla de Drogodependències. 
 

No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 



 
 
La Sra. Francisca Torres ( MES-PAS ) comentà que aquest Pla s’havia realitzat des de la 
Comissió dels joves , que va validar el pla i que s’han recollit totes les aportacions realitzades 
durant els mesos que ha durat la tramitació.. 
 
Per part de la regidora Sra. Dolors Nadal ( PP ) es va agrair públicament que s’haguessin 
acceptat les aportacions que havien presentades el seu grup polític. 

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

 
 
 
APROVACIÓ PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS 
QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA 
ELÈCTRICA D’ORIGEN RENOVABLE PER PROCEDIMENT PÚBLIC I OBERT.-  La Sra. 
Maria Ramon dóna lectura a la següent:  
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 
Atesa la tramitació de l’expedient instruït per a la licitació del contracte administratiu de 
subministrament d’energia elèctrica d’origen renovable per procediment públic i obert. 
Vist l’informe emès pel Secretari-Interventor. 
Vist el contingut dels Plecs de Prescripcions Tècniques i de Clàusules Administratives 
Particulars que han de regir la contractació. 
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament ple 
l’adopció ACORD: 

 
PRIMER.- Aprovar l’expedient per a la licitació del contracte administratiu de subministrament 
d’energia elèctrica d’origen renovable per procediment públic i obert. 
SEGON.- Aprovar els Plecs de Prescripcions Tècniques i Clàusules Administratives 
Particulars que han de regir l’esmentada licitació. 
_ 
TERCER.- Convocar la licitació del contracte administratiu de subministrament d’energia 
elèctrica d’origen renovable per procediment públic i obert, mitjançant la publicació d’anuncis 
als mitjans pertinents. 
_ 

No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 
 
Per part del Sr. Miquel Bernat ( PP ) es va demanar si els cinc punts que es donava per 
remetre les factures en català es podien distribuir d’altra maner, és a dir, donar puntuació a 
les empreses que generin energia en instal·lacions i edificis municipals. Per part del Sr. Albert 
Salido ( MES – PAS ) es va acceptar l’esmena presentada. 
 
Per part del Sr. Juli Dalmau ( PSIB-PSOE ) es va donar l’enhorabona a l’equip de govern per 
la feina en aquest camp. 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.   
 
 
 



DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE PLE DE 
DIA 25/02/2016 (PROJECTE D’URBANITZACIÓ UAC-4.).-  El Regidor Sr. Vicenç Vidal Matas 
abandona la Sala. La Sra. Batlessa, dóna lectura a la següent  
 

P R O P O S T A 
 

Vist el recurs de reposició interposat pel Sr. Albert Catalan Fernández i la Sra. Amàlia 
Bernabé Conde (NRE núm. 1547 de dia 19/04/2016), contra l’acord de Ple de dia 25 de febrer 
de 2016, en el qual es van desestimar les al·legacions interposades contra l’aprovació 
definitiva el Projecte d’Urbanització de l’UA-4. 

 
Vists els informes tècnic i jurídics, els quals assenyalen: 
 
“El disseny en alçat s’ha realitzat tenint en compte que els punts d’inici i final estan fixats 

per les condicions dels vials existents” 
 
“Els instruments de planejament urbanístic són disposicions de caràcter general. I que 

aquest interès públic que representa ha de prevaler damunt l’interès particular, en aquest cas, 
el dret de servitud” 

 
Propos al Ple: 
 

DESESTIMAR el recurs de reposició presentat. 
 
Sotmesa a votació la proposta s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
*El Sr. Vicenç Vidal surt de la Sala de Plens i no exerceix el seu dret a vot per estar incurs en 
causa d’abstenció . 

 
 
 
PROPOSTA DE REVOCACIÓ DE L’ACORD DE PLE DE DIA 21/03/2013 DE L’APROVACIÓ 
PROVISIONAL DE LES NNSS.-  La Sra.  Maria Ramon   dóna lectura a la següent: 
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 
Vist el requeriment del Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca de 
data 14 de desembre de 2015 ( NRE 4.875 ) el qual comunica a l’Ajuntament d’Esporles que 
d’acord amb el que s’explica  ala Memòria justificativa , a part de l’adaptació de les NN.SS al 
PTM , s’han incorporat diverses modificacions puntual que no han estat objecte d’exposició 
pública i vist que l’acord provisional de data  21 de març de 2013  és anterior al 
pronunciament favorable de la Comissió Balear de Medi Ambient de data 21 de maig de 
2015. 
 
Vista la consulta de data 20 de juny de 2016 ( NRE 2501 ) sobre la revocació de l’aprovació 
provisional de les NN.SS de l’Ajuntament d’Esporles ( article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú ). 
 
D’acord a la reunió de data 04 de juliol de 2016 amb la Consellera i els tècnics del Consell de 
Mallorca indicant que per poder continuar el procediment d’aprovació de les NN.SS s’ha de 
revocar l’acord provisional de dia 21 de març de 2013. 
 



D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament ple 
l’adopció del present ACORD: 
 
Primer.- Revocar i deixar sense efecte  l’acord d’aprovació provisional de data 21 de març de 
2013. 
 
Segon.- Publicar l’aprovació inicial de les NN.SS i les seves modificacions durant un termini 
de 45 dies a la pàgina web municipal, al tauler d’edictes i a un diari de gran circulació. 
 

No obstant, l’Ajuntament ple resoldrà. 
 

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.   
 
 
 
PROPOSTA PEL CANVI DE CAPITOL VI, NORMA 28 APARTAT C DEL PTM.- Aquest punt 
es retira de l’ordre del dia.  
 

 

PROPOSTA FESTES LOCALS 2017.- La Sra. Batlessa dóna lectura a la següent:  
 

P R O P O S T A 
 
Vist l’escrit de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, en el qual ens comunica que 
l’Ajuntament ha de designar les Festes Locals per a l’any 2017, és per la qual cosa que venc 
a proposar al Ple: 
 

- Aprovar els següents dies de festes locals per a l’any 2017: 
 

1.- Dia 29 de juny de 2017 Sant Pere 
2.- Dia 26 de desembre de 2017. 

 
- Comunicar-ho a la Conselleria de Treball, Comerç i Industria 

 
No obstant, l’Ajuntament ple resoldrà. 

 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.   
 
 
 
PROPOSTA DE SUPORT A LA CANDIDATURA INTERNACIONAL DE LA TÈCNICA 
CONSTRUCTORA TRADICIONAL DE LA PEDRA EN SEC COM A PATRIMONI 
CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANITAT.- La Sra. Maria Ramon  dóna lectura a la 
següent:  
 
 
Proposta d’acord de suport a la candidatura internacional de la tècnica constructiva 
tradicional de la pedra en sec com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat 
 
Exposició de motius 
 



La pedra en sec, a més d’un patrimoni material centrat majoritàriament en les construccions 
que marquen el nostre paisatge rural (marges, parets, barraques, camins, etc.), té uns valors 
immaterials de caràcter cultural únics. Els coneixements i la tècnica necessaris per construir-
les, els oficis relacionats amb llur construcció, manteniment i ús, són alguns elements 
d’aquest patrimoni immaterial. 
 
És tot aquest patrimoni cultural immaterial que es pretén que sigui declarat Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO. Amb aquest reconeixement internacional es veuria reconeguda la 
tasca dels nostres avantpassats per conservar i transmetre tota la cultura de la pedra en sec i, 
a la vegada, es contribuiria a mantenir les activitats tradicionals lligades a ella i a conservar 
els valors immaterials. 
 
La candidatura a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat és una iniciativa de diversos 
països (Grècia, Xipre, França, Espanya, etc.). Aquesta candidatura multinacional està 
coordinada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, a nivell de l’Estat, i pel Govern Balear, 
a nivell de les Illes Balears. El Consell de Mallorca és l’entitat que impulsa la candidatura a la 
nostra illa. 
 
La declaració de Patrimoni de la Humanitat és un repte que han d'assumir tots els sectors de 
la societat mallorquina, des de I'administració fins a totes les formes de la societat civil. Per 
assolir aquest objectiu, són clau la sensibilització, la conscienciació i la participació de la 
ciutadania i de tots els agents socials, així com la implicació de les entitats locals. 
 
Es proposa al Ple municipal l’adopció dels acords següents: 
 
Primer – L’Ajuntament d’Esporles dóna suport a la candidatura internacional i a la seva 
presentació davant la UNESCO perquè es declari la tècnica constructiva tradicional de la 
pedra en sec com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.  
 
Segon - L’Ajuntament d’Esporles participa d’aquesta manera en el procés de preparació de la 
candidatura, i notificarà aquest acord al Departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca, el qual el trametrà a les institucions que pertoqui perquè consti a l’expedient de la 
candidatura . 
 

No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 
 

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.   
 
 
ADHESIÓ A L’ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUT (SNS).- La Sra.  Francisca Torres dóna lectura a la 
següent: 

 
PROPOSTA DE ALCALDÍA 

La ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD (SNS) persigue la promoción de la salud y la prevención con el 
objetivo de ganar años de vida en buena salud  y libre de discapacidad. 
Esta Estrategia propone el desarrollo progresivo de intervenciones identificadas como buenas 
prácticas y basadas en la evidencia científica, dirigidas a promocionar la salud, prevenir las 
enfermedades, las lesiones y la discapacidad, actuando de manera integral durante todo el 



curso de la vida sobre factores como la actividad física, la alimentación, el tabaco, el alcohol y 
el bienestar emocional, teniendo en cuenta los entornos en los que vive la población y con 
una vocación de universalidad de las intervenciones. 
Las actuaciones que se pondrán en marcha en una primera fase se centran en:  

 Facilitar información de calidad para que todas las personas puedan desarrollar estilos de 
vida saludables. Es decir, recomendaciones y apoyo a la ciudadanía sobre cómo hacer 
que sus estilos de vida sean más saludables. A esto se le denomina en la Estrategia 
“consejo integral en estilos de vida saludables”.  

 Se facilitará información y colaboración de los recursos (sanitarios o no) disponibles en la 
zona para promover estilos de vida más saludables; esto es lo que se denomina “vincular 
el consejo en estilos de vida a los recursos comunitarios”. De este modo, se coordinarán 
los recursos ofrecidos en el entorno sanitario, con los disponibles en la comunidad y en el 
entorno educativo. 

 Se focalizarán estas acciones en población infantil, durante el embarazo y la lactancia y 
en la población adulta.  

 Para la población mayor de 70 años, se desarrollarán planes de seguimiento 
individualizado para la mejora de la salud y de prevención de la fragilidad, entendida 
como una situación de mayor vulnerabilidad y de riesgo para la discapacidad y 
dependencia en las personas mayores. La finalidad es que la población mayor mantenga 
el mayor nivel de autonomía el máximo de tiempo posible.  

El ámbito local se considera un entorno esencial para la Estrategia y para ganar salud en el 
municipio.  
Los Gobiernos Locales tenemos una influencia directa en la salud de la población trabajando 
conjuntamente entre sectores y contando con la participación de los ciudadanos. 
Es por ello que este equipo de gobierno el grupo municipal presenta, para su debate y 
aprobación por el Pleno de la Corporación, la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. El Pleno de la Corporación aprueba la adhesión a la ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS), 
según figura en la Guía para la implementación local de la Estrategia de promoción de 
la Salud y Prevención en el SNS  
(http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/
Guia_implementacion_local.pdf). 

2. Se realizará por parte del alcalde o en quien delegue una declaración 
institucional/presentación pública dirigida a la ciudadanía donde se publicite el 
compromiso municipal de adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y 
Prevención en el SNS. 

3. Designado un/a coordinador/a _____________________________________ para la 
implementación local de la Estrategia, cuyos datos figuran en anexo a este 
documento. 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Guia_implementacion_local.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Guia_implementacion_local.pdf


4. Avanzar en la constitución de una mesa intersectorial en el municipio como 
instrumento de colaboración entre sectores para ganar salud en un marco de salud en 
todas las políticas. 

5. Facilitar a la población información de los recursos comunitarios disponibles para 
mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que forman parte de la 
comunidad. 

6. Que se realicen los trámites oportunos para la adhesión formal a la ESTRATEGIA DE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD (SNS), dando traslado de este acuerdo al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y a la Federación Española de Municipios y Provincias. 

No obstante, el Pleno del Ayuntamiento decidirà. 

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.   
 
 
 
PROPOSTA REPRESENTANTS MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA.- La Sra. dóna 
lectura a la següent:  
 

PROPOSTA BATLIA 
 

            D’acord amb l’article 38.c) del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals és 
competència del Ple el nomenament dels representants de la Corporació davant els òrgans 
col·legiats. 
             
           Vista la comunicació de dia 27 de juny de 2016 ( NRE 2646 )  on ens comuniquen que 
l’Ajuntament d’Esporles a de designar formalment un representant , titular i suplent, als 
efectes de poder a dur terme les notificacions. 
 
 Pel present proposo a l’Ajuntament Ple, l'adopció del següent acord:   
 
Primer.- Nomenar a la Batlessa-Presidenta, Sra. Maria Ramon Salas i al regidor Sr. 
Severiano Quevedo Mora, com a representants municipals davant  la Mancomunitat de 
Tramuntana, i com a suplents, a la regidora, Sra. Marta Neus López Cortès i al Sr. Juli 
Dalmau de Mata. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a la citada entitat. 
 

No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 
 
La Sra. Batlessa explicà que des de la Mancomunitat de Tramuntana i gràcies a l’observació del 
Sr. Severiano Quevedo ( PP ) demanen dos representants titulars i suplents i per això s’ha 
modificat la proposta . 
 

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



 
MOCIÓ A INSTÀNCIA DE BENAMICS DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT, 
RESPECTE I VISUALITZACIÒ DE LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE, FENT 
PALESA L’APROVACIÓ DE LA LLEI PER A GARANTIR ELS DRETS DE LESBIANES, 
GAIS, TRANS, BISEXUALS I PER ERRADICAR LA LGTBI FÒBIA.- La Sra. Maria Ramon 
dóna lectura a la següent:  
 

MOCIÓ 
 
MOCIÓ DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT, RESPECTE I VISIBILITZACIÓ DE LA 
DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE, FENT PALESA L’APROVACIÓ DE LA LLEI PER A 
GARANTIR ELS DRETS DE LESBIANES, GAIS, TRANS, BISEXUALS I INTERSEXUALS I 
PER ERRADICAR LA LGTBI FOBIA  
 
Tal com tots i totes sabem, als darrers anys ha crescut una major consciència i un 
posicionament positiu en tots aquells aspectes que tenen a veure amb el respecte i la inclusió 
dels drets de les persones que tenen, com a forma de vida, tota expressió afectiva-sexual 
basada en la diversitat. Per tant, la societat ha vist créixer la seva acceptació, la seva 
tolerància i el seu respecte. Així, s’han anat assimilant els diferents posicionaments fruit 
també de les diverses normatives legals que ha ajudat i han estat efectives en tot l’Estat, fent-
se palès un procés que significava una demanda social fortament vinculada amb les 
exigències de la nostra ciutadania. 
 
No obstant, en el marc del desenvolupament normatiu encara no es fa precís continuar 
avançant. Una mostra d’aquest progrés es manifesta en el Parlament de les Illes Balears on 
va ser aprovada el proppassat 17 de maig, la LLEI PER A GARANTIR ELS DRETS DE 
LESBIANES, GAIS, TRANS, BISEXUALS I INTERSEXUALS I PER ERRADICAR LA LGTBI 
FÒBIA. Així, una de les conquestes dels moviments LGTBIQ va ser cercar en tot moment, la 
visibilització de totes les formes de convivència dutes a terme des de l’àmbit de les diversitats 
afectives-sexuals perquè esdevinguin totalment inclusives, a la vegada q8ue pugui permetre 
amb la regulació adien, al mateix temps, protectora de tots els marcs de les situacions amb 
les que els col·lectius afectats per la proposta de llei, i puguin sostenir amb garanties 
efectives els drets i també les diverses situacions de riscs.  
 
Es necessari mencionar que la Assemblea General de la Organització Mundial de la Salut 
(OMS) va ratificar l’eliminació de l’homosexualitat com a malaltia, el 17 de maig de l’any 1990. 
Això va determinar una confirmació i unes garanties que han de continuar amb la lluita per la 
normalització, per la visibilització de la realitat derivada de totes les perspectives 
d’homosexualitat, lesbianisme i per la resta d’expressions de les diferents vivències de totes 
les persones que senten com a pròpies les diverses vides afectives-sexuals tant des del seu 
àmbit personal com també del social.  
 
De la mateixa manera, cal vincular els fets anteriorment esmentats amb l’origen de la 
celebració del Dia de l’Orgull que suposa recordar la història dels disturbis de Stonewall 
(Nueva York, EEUU) de 1969. Aquesta commemoració es troba present en to un seguit 
d’actes que cada any, els col·latius LGTBIQ celebren de forma pública per tal d’afavorir la 
tolerància i la igualtat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexual. Per tant, 
esdevé una data d’expressió pública de drets, de fer present i visible un camí de 
normalització i respecte que, cada cop més, eixampla el seu ventall i cerca aprofundir en el 
compromís social sense cap tipus de barrera. La celebració de la festa de l’Orgull simbolitza 
per un costat, un acte festiu. Al mateix temps, cerca la implicació i fer present la forma de la 
reivindicació dels drets de tots els col·lectius esmentats.  
 



Tot així, encara manca per consolidar i normalitzar en aquest camp. Les diverses situacions 
discriminatòries, de tabú o d’invisibilitat i, el que és encara més greu, les pors que sovint es 
troben soterrades. A més les agressions que encara es donen a causa del rebuig a persones 
i col·lectius, entre altres aspectes, ens impulsen a la necessitat i el compromís social i 
institucional per reafirmar la lluita, a efectes de que pugui assolir una íntegra tolerància, i 
inclussivitat, normalització que allunyi de la nostra societat, tota manca de respecte basada 
en els drets i la justícia. Es evident que s’ha avançat en drets i garanties. Es cert també,. Que 
el camí iniciat precisa encara molta m,és fermesa i més compromís des de diverses altres 
perspectives, que ara a la CAIB, entre altres aspectes en concreta amb la Llei per garantir el 
drets de lesbianes, gais transsexuals, bisexuals i intersexuals per eradicar la homofòbia, 
transfòbia, recentment aprovada. BEN AMICS essent una associació que fa més de 20 anys 
que està present a la nostra comunitat, fa de la seva presència activa una acció de lluita i de 
suport als col·lectius LGTBIQ instant a aquest Ajuntament a:  
 
Es per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord; 
 

- EXPRESSAR el seu compromís de suport a la lluita de les associacions LGTBIQ en el 
marc de la política municipal. Una tasca inclusiva i d’íntegre respecte als drets i ls 
reivindicacions de les postres associacions. 

- MANIFESTAR el compromís de l’Ajuntament en el desenvolupament del que s’exposa 
a la Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals 
per eradicar la homofòbia, transfòbia i bifòbia construint un camí d’inclusivitat i de 
normalització per poder rebutjar en el municipi: l’HOMOFÒBIA, la TRANSFÒBIA i la 
BIFÒBIA. 

- DONAR suport, i promoure, pràctiques educatives, formatives, de sensibilització dins 
les àrees de l’Ajuntament i la resta d’entitats municipals. 

 
Com a representació simbòlica, en aquesta moció es proposa que en el temps dels dies 
corresponents a la celebració de l’Orgull, sigui integrada a les balconades de l’Ajuntament la 
bandera que caracteritza a la comunitat LGTBIQ, expressió pública del compromís que la 
corporació municipal aprova amb aquesta moció. Un compromís que genera vincles amb les 
diversitats i un compromís que desperta la inclusivitat i el respecte, tenint present les 
situacions de dificultat i manca de llibertats, des del passat, fent palesa una aposta ferma i 
transparent amb el present i futur vers tota la comunitat.  
 
Sotmesa a votació la moció fou aprovada per unanimitat dels assistents.   
 
 
 
MOCIO PSOE: MOCIÓ SUPORT A LA QUERELLA 4591/2010 PELS CRIMS COMESOS 
PER LA DICTADURA FRANQUISTA.- El Sr. Juli Dalmau de Mata dóna lectura a la següent 
moció d’urgència ( aprovada per unanimitat dels assistents ): 

 
Moció en suport a la Querella 4591/2010 pels crims comesos per la dictadura franquista 

 
Exposo 

L’alçament militar de juliol de 1936 i la posterior Guerra Civil, que es perllongar fins l’any 
1939, va enderrocar el govern que legítimament es va establir durant la segona República per 
instaurar un règim totalitari basat en la repressió de totes aquelles persones que van 
continuar defensant la llibertat i la democràcia. 



Posteriorment, amb la mort del general Francisco Franco, es va produir un canvi de règim que 
no va realitzar una condemna suficient contra la dictadura franquista i que, de qualque 
manera, va assegurar la impunitat de les persones que van participar en la repressió. 
En aquest sentit, val a dir que Espanya és el segon país del món, després de Cambodja, en 
nombre de persones desaparegudes. De fet, es calcula que són uns 150.000 els morts que 
continuen enterrats arreu de nombroses fosses comunes, de les quals, unes 2.500 s’han 
localitzat. Davant d’aquest escenari, l’Organització de les Nacions Unides (ONU) ha instat a 
l’Estat espanyol a complir amb els seus deures i compromisos en matèria de desaparicions 
forçades.  
 
Si més no, la impossibilitat de trobar justícia a Espanya va comportar que, el 14 d’abril de 
2010, un conjunt de víctimes i familiars d’aquestes, a més de diferents associacions lligades a 
la recuperació de la memòria històrica, interposessin una querella, emparats en la legislació 
internacional de l’ONU sobre Justícia Universal, davant els tribunals de justícia de la 
República Argentina per a què s’investiguessin els crims comesos i s’identifiquessin els seus 
responsables.  
Aquesta querella és un fet d’una importància cabdal per a totes aquelles persones que 
treballen en la recerca de la veritat, la justícia i la reparació de les víctimes del franquisme. A 
més, existeixen diferents institucions que han manifestat el seu suport a aquesta querella, 
entre les quals, cal destacar el Consell de Mallorca o l’Ajuntament de Pollença, a més de 200 
consistoris arreu d’Espanya. 
A Mallorca s’han adherit a la querella 32 famílies, entre les que es troben algunes d’Esporles. 
De fet, no podem oblidar que Esporles fou un municipi que va patir de manera severa les 
conseqüències de la repressió franquista, com es desprèn de la causa 250/1936, per la qual 
es van jutjar 37 esporlerins per un delicte d’adhesió a la rebel·lió.   
Altrament, cal destacar el compromís del nostre municipi amb la recuperació de la memòria 
històrica: l’eliminació dels noms de carrers vinculats al règim franquista, el nomenament de 
Tomàs Seguí com a fill il·lustre o la definició de la bandera de la II República espanyola com a 
símbol d’interès local. 
Finalment, el Parlament de les Illes Balears va aprovar la proposició de Llei Balear de Fosses, 
que permetrà a l’executiu autonòmic actuar en matèria de localització i identificació de 
persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme i establir un protocol per a la 
localització i exhumació dels cossos enterrats a les fosses comunes. 
 

 
 

Demano 
1. Que l’Ajuntament d’Esporles doni suport a la “Querella 4591/2010 por genocidio y/o 

crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 
17 de julio de 1936, comienzo del golpe cívico militar, y el 15 de junio de 1977, fecha 
de celebración de las primeras elecciones democráticas”. 
 

2. Que l’Ajuntament d’Esporles impulsi una comissió d’estudi que reuneixi familiars de les 
víctimes, representats de la corporació municipal, experts i les entitats memorialistes 
del municipi per elaborar un informe que inclogui un cens de persones d’Esporles 
represaliades durant la Guerra Civil i el franquisme, especialment, pel que fa a les que 
varen ser assassinades, així com la possible ubicació dels cossos, d’acord amb la Llei 
Balear de Fosses. 
 

3. Notificar aquest acord a Memòria de Mallorca, a la Xarxa Catalana i Balear de Suport 
a la Querella Argentina, al Parlament de les Illes Balears i al Juzgado Nacional en lo 



Criminal y Correccional Federal n. 1 de la Ciutat de Buenos Aires, de la República 
Argentina.  

 
El portaveu del grup municipal del PSIB-PSOE 
 
El Sr. Severiano Quevado va respondre en nom del grup municipal PP: 
 
RESPOSTA DEL PP A LA MOCIÓ DEL PSOE EN SUPORT A LA QUERELLA 4591/2010 
PELS CRIMS COMESOS PER LA DICTADURA FRANQUISTA 
 
Desprès la Guerra Civil i 40 anys de franquisme, els espanyols realitzarem la Transició 
Política desenvolupant l’esperit de reconciliació i concòrdia, el respecte el pluralisme i la 
defensa pacifica de totes les idees, aconseguint dotar-nos de la Constitució de 1978. 
 
La Llei d’Amnistia 46/1977, aprovada per majoria absoluta, 296 vots a favor, 2 en contra, 18 
abstencions i 1 nul, votant la UCD, el PSOE, el PCE i els nacionalistes bascs i catalans,  per 
superar definitivament la divisió dels ciutadans espanyols en vencedors i vençuts de la Guerra 
Civil i per aconseguir la reconciliació i el perdó. 
 
La moció que presenta el PSOE, està orientada al reconeixement de les víctimes del bàndol 
republicà i no contempla a les del bàndol nacional que foren assassinats durant la Guerra 
Civil des del 17 de juliol de 1936 a l’1 d’abril de 1939: 
 
4184 sacerdots, 2365 frares, 283 monges, 3000 seglars de l´Acció Catòlica, etc… a tota arreu 
de la zona republicana fins arribar a 85.940 persones assassinades, incloent a mallorquins i 
mallorquines: 
 
Simó Reynes Solivelles de Mancor, Miquel Pons Ramis de Llubí, Francesc Mayol Oliver de 
Vilafranca de Bonany, Pau Noguera Trias de Sóller, Catalina Caldés Socias de Sa Pobla i 
Miquela Rul.lan i Ribot de Petra, tots ells martiritzats per les seves creences religioses. 
 
Per lo exposat, mos abstindrem, es incomprensible que el PSOE que a l´any 1977 votà a 
favor de la Llei d’Amnistia i quan s’aprovà per majoria absoluta es posaren drets i aplaudiren 
una bona estona,  avui demani el recolzament per la querella esmentada, que lo únic que 
reporta es tornar a reavivar els sentiments encontrats de la societat espanyola. 
 
Sotmesa a votació la moció fou aprovada amb el següent resultat: 
 

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

 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES.-  
 
Per part del Sr. Miquel Bernat, del grup municipal PP, es varen realitzar els següents precs i 
preguntes: 
 
1.- Varem fer un ple extraordinari per dotar de consignació pressupostària a la partida d’inversió 
de “ Reparació de les torres de camp de futbol”. Ja estan instal·lades? No. S’ha realitzat el 
projecte i la setmana que ve es farà la Mesa de Contractació per poder adjudicar l’obra. 



2.- Que s’apliquin les Ordenances i normativa de tancaments de solars i neteja dels solars que 
no estan tancats o estan bruts. Contestà la Sra. Batlessa que hi ha molts de solars que no es 
troba al propietari o són del Banc i que això complica la notificació però que s’han inicita i resolt 
molts d ‘expedients d’acord amb les Ordenances. 
3.- Quin criteris s’han seguit per la reforma circulatòria del c/SonTrias? S’han fet reunions 
participatives? Per què a uns carrers sí que es fan i a altres no? Contestà la Sra. Batlessa que a 
la reunió de novembre – desembre amb els veïnats es va arribar a l’acord d’aquesta reforma 
circulatòria. Replicà el Sr. Miquel Bernat que el seu grup municipal va presentar moció per ajudar 
i solucionar el tema, al Ple de l’Ajuntament, que és on s’ha de discutir i prendre decisions. 
Replicant els regidors Sr. Albert Salido i el Sr. Vicenç Vidal que no era veritat. Que ell volia que 
l’equip de govern decidís sense consultar al veïnats i volien llevar els cotxes de la via pública. 
4.- Què es sol·lucioni i millori amb celeritat la pista d’SKAITPARK. Contestà la Sra. Batlessa 
dient que el proveïdors dels distribuïdors que subministren les peces ja no existeix i que altres 
distribuïdors no tenen aquestes peces . Però en breu s’arreglarà la pista. 
5.- Respecte a la retirada de les terrasses del c/Nou de Sant Pere, que es doni sol·lució a la 
problemàtica. Ja sabem que hi ha dos bandos però que s’apliqui el sentit comú. Recordar que 
els autònoms ja parteixen de menys 300 euros cada mes i l’Administració no ha de posar traves 
a l’empreniment. L’estiu  únicament són tres mesos i s’ha de trobar la millor sol·lució entre els 
Bars i els tècnics de l’Ajuntament que amb els seus informes prohibeixen les terrasses. En el 
mateix sentit es va pronunciar el regidor del grup municipal PSIB-PSOE, Sr. Juli Dalmau, 
reclamant una sol·lució a aquesta problemàtica que no és ni de dretes ni esquerres sinó pel bé 
del poble. Contestà la Sra. Batlessa dient que ella no té cap interès en llevar o deixar les taules i 
cadires i que únicament ha fet el que deien els tècnics ( policia local, arquitecte tècnic i Secretari- 
Interventor ). També manifestà que es revisaran tots els negocies per què compleixen amb la 
normativa d’ocupació de la via pública. 
 
 
 
 
 Un cop examinats els punts assenyalats a l’ordre del dia, essent les 21 hores,  la Sra. 
Batlessa aixecà la sessió, i per fer-hi constar el que s’hi ha tractat, jo el Secretari en donc fe, i 
amb el seu vist-i-plau estenc la present acta al lloc i la data assenyalats a l’encapçalament. 
 
 Esporles, 28 de Juliol de 2016. 
 
 El Secretari,       Vist i plau 
           La Batlessa  
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