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

EL DIA 22 DE FEBRER DE 2018 
 

  
 
Membres assistents: 
 Maria Ramon Salas  
 Albert Salido Malberti  
 Pere Josep Palou Mas  
 Joan Ferra Terrassa 
 Francisca A. Torres de la Fuente  
 Severiano Quevedo Mora  
 Marta Neus Lopez Cortés  
 Julià Dalmau de Mata 
 Miquel Bernat Bosch  
 
  
Membres que excusen la seva assistència 
 Vicenç Vidal Matas  
 Dolors Nadal LLinas 
 
 
 
 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores i 
trenta minuts de dia 22 de febrer de 2018, 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/es 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 el Sr. Raimundo Tomás Montis 
Sastre. 
 
 
 
1.-ACTA ANTERIOR.- La Presidenta pregunta si qualque membre de la corporació ha de fer 
qualque observació a l’acta de la sessió ordinària de dia 25 de gener de 2018 i de la sessió 
extraordinària i urgent de dia 31 de gener de 2018. 
 
 No es presenta cap observació, i sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat. 
 
 
2.- EXPEDIENT 112/2018. REGLAMENT MERCAT.- La Batlessa dóna lectura a la següent:  
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 
L’equip de govern vol modificar el Reglament del mercat d’Esporles. 
 
Vistos l’informe emès pel secretari  interventor. 
 
D’acord amb això, PROPOSO al Ple de l’Ajuntament l’adopció del present ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional la modificació del Reglament del mercat 
d’Esporles. 



 
SEGON.- Exposar al públic el present acord als llocs assenyalats a l’article 17 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, per un termini de 30 dies hàbils per tal que els interessats puguin 
examinar els expedients i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
TERCER.- En el supòsit que en el període d’exposició pública no es presentin reclamacions, 
la qual cosa s’acreditarà per certificació del secretari interventor  a aquest acord provisional 
s’entendrà elevar automàticament a definitiu, procedint-se tot seguit a la seva publicació al 
BOIB del text íntegre modificat . 

 
No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 

 
Per part del regidor del grup municipal PP , Sr. Miquel Bernat, es va presentar la següent 
esmena acceptada pel grup municipal MES-PAS on diu: 
 
“Excepcionalment i en el cas de que no hi hagi una llista d’espera, si hi ha una vacant es farà 
una convocatòria pública extraordinària del 1 al 15 del següent mes de la vacant “ 
 

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

 
 
3.- EXPEDIENT 117/2018.- PROCEDIMENT OPERATIU DE COL·LABORACIÓ 
AMB LA GUARDIA CIVIL PER GARANTIR EL COMPLIMENT DE LES MESURES 
JUDICIALS DE PROTECCIÓ A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- La 
Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas dóna lectura a la següent: 
 
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 
L’Ajuntament d’Esporles vol subscriure el procediment operatiu de col·laboració entre la 17a 
zona de la Guardia Civil de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Esporles per garantir el 
compliment de les mesures judicials de protecció a les víctimes de violència de gènere. 
 
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del present ACORD: 
 
Primer.- Subscriure  el procediment operatiu de col·laboració entre la 17a zona de la Guardia 
Civil de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Esporles per garantir el compliment de les mesures 
judicials de protecció a les víctimes de violència de gènere. 
 
Segon.- Notificar dit acord a la Guardia Civil. 
 

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
4.- EXPEDIENT 901/2017.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA D’ORIGEN RENOVABLE .- La Batlessa, Sra. 
Maria Ramon Salas dóna lectura a la següent: 
 

PROPOSTA DE BATLIA 
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En data 28 de desembre de 2017 el Ple de la Corporació va aprovar els plecs de clàusules 
administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació del subministrament 
d’energia elèctrica d’origen renovable per procediment públic i obert ( publicat al BOIB de dia 
13 de gener de 2018 número 07 ). 

Vista l’acta de la Mesa de contractació de data 09 de febrer de 2018 on es proposa al Ple de 
la Corporació l’adjudicació a HIBERDROLA CLIENTES SAU 

Amb data 09 de febrer de 2018 va tenir lloc l'acte públic d'obertura de les ofertes 
econòmiques i documentació tècnica, procedint-se a la classificació de les proposicions 
presentades per ordre decreixent, en els termes assenyalats a art. 151.2 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic. 

En data 12 de febrer de 2018 la Mesa va acordar requerir a l'empresa licitadora  SAMPOL 
INGENIERIA Y OBRAS S.A (la qual va presentar l'oferta econòmica més avantatjosa - art. 
151.2 del  TRLCSP) per tal que en el termini de cinc dies hàbils, a comptar des del dia 
següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presentés la documentació justificativa 
d'aquell en què hagués rebut el requeriment, presentés la documentació justificativa de 
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social o autoritzés a l'òrgan de contractació per obtenir de forma directa l'acreditació d'això, 
de disposar dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del 
contracte conforme a l'art. 64.2, . 

La competència per a l'adjudicació del contracte correspon al Ple de la Corporació  segons 
allò establert en la Disposició Addicional 2ª del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.. 

En data 09 de febrer de 2018 es va acordar per la Mesa seleccionar com a adjudicatària a 
l'esmentada empresa licitadora IBERDROLA CLIENTES SAU per presentar la seva 
proposició les següents característiques i avantatges determinants de la seva selecció amb 
preferència a la resta de les presentades per la resta de licitadors. 

A la vista de l'anterior, y d'acord amb l'establert als l'art. 151 i 161 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, es dicta el següent, PROPOSO  a l’Ajuntament ple l’adopció del present ACORD: 

PRIMER.- Adjudicar el contracte de subministrament de l’energia elèctrica d’origen renovable 
a l'empresa licitadora IBERDROLA CLIENTES SAU. 

SEGON.- Comprometre la despesa com a preu del contracte amb càrrec a la partida 
corresponent del Pressupost municipal en vigor. 

TERCER.- Notificar la present adjudicació a l'adjudicatari i a la resta de candidats i licitadors, 
publicant-se així mateix en el perfil del contractant de l'Ajuntament, en els termes previstos 
a l'art. 151.4 TRLCSP. 

QUART.- Procedir a la formalització del contracte en els termes que estableix l'art. 156.3 
TRLCSP . 

No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 
 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7db3db61&producto_inicial=P&anchor=ART.151
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7db3db61&producto_inicial=P&anchor=ART.151
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7db3db61&producto_inicial=P&anchor=ART.151
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7db3db61&producto_inicial=P&anchor=ART.64
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7db3db61&producto_inicial=P&anchor=DAD.2
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7db3db61&producto_inicial=P&anchor=ART.151
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7db3db61&producto_inicial=P&anchor=ART.161
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7db3db61&producto_inicial=P&anchor=ART.151
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7db3db61&producto_inicial=P&anchor=ART.156
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7db3db61&producto_inicial=P&anchor=ART.156


 
 
 
 
 

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb el següent resultat: 
 
- Sis (6) vots a favor de MÉS 
- Tres (3) abstencions del PP i PSOE 

 
 
 
5.- EXPEDIENT 157/2018.- AIXECAMENT SUSPENSIÓ INFORME REPARAMENT.- La 
Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas dóna lectura a la següent: 
 
 

PROPOSICIÓ DE BATLIA 

Vist l’informe del secretari interventor de data 16 de febrer de 2018de reparament de les 
despeses següents: 

Mateo Cañellas Pons 13/17 2.069,10 
DentiSinglMaria Rosa A1392 3.075,87 
Vias y Obras Publicas SA FE17285 6.870,09 
FundacióDeixalles FD170128 16.853,35 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3805 1.145,46 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3814 76,88 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3815 270,06 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3816 145,45 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3817 201,62 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3818 60,02 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3819 271,20 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3820 168,08 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3821 46,65 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3822 134,85 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3823 23,53 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3824 143,14 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3825 92,90 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3826 90,68 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3827 46,09 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3828 8,28 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3829 55,87 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3830 82,35 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3831 37,82 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3832 77,05 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3833 51,10 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3834 66,77 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3835 120,53 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3836 34,67 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3837 52,44 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-3838 207,39 
Villa Sastre Carlos 20082 350,90 



Potencia alquiler de Maquinaria 
SLU FAF1701837 453,02 
Potencia alquiler de Maquinaria 
SLU FAF1701838 1.359,07 
AvencVerd SL A01011 2.802,36 
Industrias QuimicasKiminor SL A411065 680,63 
FerreteriaCa'n Vidal SL 64538E 545,37 
Mir Millan Catalina A1497 632,90 
Mir Millan Catalina A1533 314,20 
Insigna Uniformes SL FIA173260 201,27 
Socias y Rosselló SL 10217120313 94,33 
FenieEnergia SA 97326822017122700000 37,43 
Toni AmengualQuetglas 11 1.325,83 
Toni AmengualQuetglas 12 2.011,04 
Limpiezas Industriales Fosepal SLU 1763 5.780,78 
Limpiezas Industriales Fosepal SLU 1764 478,23 
Casa de la Milagrosa 7C00000049 4.045,93 
Antonio Mesquida Salas 17FC01490 115,50 
Insular de Puertas SA 286 48,40 
Insular de Puertas SA 262 1.137,40 
Endesa Energia SA unipersonal P1M709N0025204 1.680,06 
GruasSimonet SLU 6200 145,20 
Mir Millan Catalina A1546 664,11 
Mir Millan Catalina A1548 272,17 
Mir Millan Catalina A1549 207,43 
Balaguer Ribas Miguel A773 605,00 
Balaguer Ribas Miguel A774 107,69 
Endesa Energia SA unipersonal P1M701N1755030 697,95 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4207 176,96 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4208 219,17 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4211 209,98 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4212 1.499,53 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4213 297,61 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4216 142,16 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4217 288,71 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4218 143,30 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4219 135,52 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4220 176,93 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4221 36,95 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4222 45,48 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4223 27,58 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4224 134,53 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4225 102,56 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4226 19,40 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4227 62,23 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4228 73,34 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4229 34,10 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4230 70,36 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4231 100,77 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4232 45,40 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4233 58,12 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4270 70,12 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4271 136,15 



SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4272 60,69 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4273 112,49 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4274 781,32 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4275 67,25 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4276 334,58 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4277 187,26 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4278 220,83 
SampolIngenieria y Obras SA CMS17-4279 311,70 
Mac Insular SL 00/2017008729 3.302,05 
Adalmo SL 004/284465 431,99 
E.S. Es Pineto SL 01289/FO/17 1.704,96 
E.S. Es Pineto SL 01177/FO/17 1.299,26 
Materiales y Transportes Esporles 
SL 59132E 86,64 
Contenedores Barceló SL 17001558/2 463,44 
Ferreteria Ca'n Vidal SL 64838E 539,49 
Potencia alquiler de Maquinaria 
SLU FAF1701513 2.062,93 
Imperplastic SA F21/2017 13.930,20 
Electrica Puigcercos SAU CR74319 1.775,35 
Imperplastic SA F22/2017 7.034,70 
Policia Local Fira Dolça 2017 

 
3.725,00 

Centro Estudis Municipals 
 

210,00 
Centro Estudis Municipals 

 
210,00 

 
TOTAL 

 
102.532,58 

 

Atenint a l’òrgan competent  per resoldre ,pel present PROPOSO a l’Ajuntament Ple l’adopció 
del present ACORD: 

Primer.- No suspendre l’execució, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament. 

No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 

 
Per part del regidor del grup municipal PP, Sr. Miquel Bernat,  manifestà que no estan d’acord 
en que es gastés més del pressupostat, és una mostra de descontrol. 
 

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb el següent resultat: 
 
- Sis (6) vots a favor de MÉS 
- Dos (2) vots en contra del PP  
- Una (1) abstenció del PSOE 
  

 
6.- EXPEDIENT 136/2017.- MODIFICACIÓ RELACIÓ LLOCS DE TREBALL.- La Batlessa, Sra. 
Maria Ramon Salas dóna lectura a la següent: 
 
 

 
 
 



PROPOSTA DE BATLIA 
 
Vist que és necessari modificar la RLT per tal d’adaptar l’organització municipal ja que no 
s’havia realitzat una actualització de la RLT des de l’any 2007. 
 
Vist que aquestes modificacions són de caràcter urgent per adaptar la RLT i no podent-se 
demorar, per tant, la seva aprovació fins al proper exercici. 
 
Vist que el principi de bona administració exigeix una adaptació contínua de l'organització als 
canvis produïts de manera que la mateixa reprodueixi una imatge fidel de la realitat 
econòmica i organitzativa subjacent. 
 
Atès que l'aprovació de la RLT i, conseqüentment, les seves modificacions correspon al ple 
de l’ajuntament, en virtut del que preveu l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-, sense que aquesta atribució pugui ser 
objecte de delegació. 
 
Atès que la proposta de modificació ha estat objecte de negociació prèvia a la mesa de 
negociació, per aplicació del que disposen els articles 34 i 37.-c) del text refós de l'Estatut 
Bàsic del Treballador Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5 / 2015, de 30 d'octubre -
TREBEP-i havent-se arribat a un acord amb les organitzacions sindicals. 
 
Atès que la proposta de modificació no afecta la plantilla aprovada amb el Pressupost 
municipal. 
 
 
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del present ACORD: 
  
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball, pel que fa als següents llocs 
de treball establert a l’Annex I. 
 
  
SEGON.- Publicar l'acord que s'adopti al BOIB perquè els interessats puguin interposar els 
recursos que considerin oportuns. 
  
TERCER.- Contra aquest acord, els interessats poden interposar recurs potestatiu de 
reposició davant el ple de l’ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de 
la notificació de l'acord, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39 / 2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
També es pot interposar alternativament recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del 
Contenciós-Administratiu, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que estableixen 
els articles 30, 112.3 i 114.c ) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i els articles 8, 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
En el cas d'optar per la interposició del recurs de reposició no es pot interposar un recurs 
contenciós-administratiu fins que no s'hagi notificat la resolució expressa del recurs de 
reposició o hagi transcorregut un mes des de la seva interposició sense haver rebut la 
notificació, data en què s’entendrà com a desestimat per silenci administratiu. 
 



Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s’estimi oportú. 
 

 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb el següent resultat: 
 
- Set (7) vots a favor de MÉS i PSOE 
- Dues (2) abstencions del PP  

 
 
7.- EXPEDIENT 113/2018.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA 
INSTAL·LACIÓ DE TRASTS, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, 
ATRACCIONS O ESPLAI, SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AIXÍ COM 
INDÚSTRIES DEL CARRER AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC.- La Batlessa, 
Sra. Maria Ramon Salas dóna lectura a la següent: 
 
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 

L’equip de govern vol modificar L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA 
INSTAL·LACIÓ DE TRASTS, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, 
ATRACCIONS O ESPLAI, SITUATS EN TERRENYS D`ÚS PÚBLIC LOCAL AIXÍ COM 
INDÚSTRIES DEL CARRER AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC 
 
Vists l’informe jurídic i l’estudi econòmic financer  emès pel Secretari – Interventor. 
D’acord amb això, PROPOSO al Ple de l’Ajuntament l’adopció del present ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional la modificació de l’ORDENANÇA REGULADORA 
DE LA TAXA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE TRASTS, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, 
ESPECTACLES, ATRACCIONS O ESPLAI, SITUATS EN TERRENYS D`ÚS PÚBLIC LOCAL 
AIXÍ COM INDÚSTRIES DEL CARRER AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC 
 
SEGON.- Exposar al públic el present acord als llocs assenyalats a l’article 17 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, per un termini de 30 dies hàbils per tal que els interessats puguin 
examinar els expedients i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
TERCER.- En el supòsit que en el període d’exposició pública no es presentin reclamacions, 
la qual cosa s’acreditarà per certificació del Secretari Interventor  a aquest acord provisional 
s’entendrà elevar automàticament a definitiu, procedint-se tot seguit a la seva publicació al 
BOIB del text íntegre modificat . 

 
No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 

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

 
 
8.- EXPEDIENT 771/2017.- ACTA DE RECEPCIÓ OBRES DESENVOLUPAMENT 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC.-  
 
La Sra. Batlessa dona lectura a la següent proposta: 
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Vista la sol·licitud de recepció de l’obra, desenvolupada en base al Conveni subscrit entre la 
Sra.Antonia Duarte Rubio i l’Ajuntament d’Esporles, signat dia 4 de maig de 2017, adjuntant 
ladocumentació tècnica. 
 
Vist que pels serveis tècnics municipals s’ha duit a terme visita d’inspecció per a la 
comprovació de l’estat de les obres de pas de vianants i que aquestes s’han executat segons les 
prescripcions previstes per a la seva recepció, d’acord amb el Conveni signat i aprovat per 
Resolució de Batlia de 27 de juny de 2017, emetent-se informe al respecte pels serveis tècnics 
en el qual s’assenyala: “Les obres s’ajusten el plànol que forma part del conveni signat i el 
tancament de la vivenda s’ajusta a la normativa vigent, per tant l’informe és favorable. 
 
Vist l’establert en matèria de tramitació de recepció d’obres a l’article 116 de la Llei 2/2014 de 25 
de març, d’ordenació i ús del sòl de les Illes Balears, i el Decret 38/1987, de 4 de juny, sobre 
recepció d’urbanitzacions pels Ajuntaments. 
 
Per tot això, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta a la Legislació 
aplicable, i essent atribució del Ple d’aquest Ajuntament la seva aprovació, de conformitat amb 
allò assenyalat a l’article 116 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl de les Illes 
Balears, l’article 7.1 del Decret 38/1987, de 4 de juny, sobre la recepció d’urbanització per part 
dels Ajuntaments i l’article 22.2.q) dela Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basesdel 
Règim Local, per la qual cosa es PROPOSA AL PLE EL SEGÜENT ACORD: 
 
1r.- Acordar la recepció del pas de vianant, de conformitat amb els tràmits previstos a l’article116 
de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl de les Illes Balears, i el Decret38/1987, 
de 4 de juny, sobre recepció d’urbanitzacions pels Ajuntaments. 
 
2n.- Designar, en compliment d’allò previst a l’article 116.2 de la Llei 2/2014, de 25 de març, 
d’ordenació i ús del sòl de les Illes Balears, i l’article 7.2 del Decret 38/1987, de 4 de juny,sobre 
recepció d’urbanitzacions pels Ajuntaments, com a representant de l’Ajuntament a la 
Sra.Batlessa assistida pel Secretari de la Corporació. 
 
3r.- Donar trasllat del present acord a la Sra. Antonia Duarte Rubio com a promotora de les 
obres objecte del Conveni. 
 
No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà.” 
 
 
 

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb el següent resultat: 
 
- Vuit (7) vots a favor de MÉS i PP 
- Una (1) abstencions del PSIB-PSOE 

 
 
9.- MOCIÓ DEL PSOE.- RELATIVA AL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.- El Sr. Juli 
Dalmau de Mata, dóna lectura a la següent:  

 
 

MOCIÓ RELATIVA AL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 
 

Expos 
En el Dia 8 de Març, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d’Esporles manifesta  un 
any més el seu compromís amb les dones, amb la defensa dels seus  drets   i amb les 



polítiques d'igualtat com a instrument per avançar cap a una societat democràticament més 
justa i equilibrada en la presa de decisions  entre homes i dones.  
Reconeixem els avanços que al llarg de les dècades s'han desenvolupat al nostre país en 
matèria d'igualtat, però alhora també reconeixem les reculades i retallades que es vénen 
produint en les polítiques d'igualtat, especialment en l'àmbit local a causa del canvi legislatiu 
que ha modificat substancialment l'àmbit de competències dels ajuntaments en aquestes 
àrees. 
No pot haver-hi una societat veritablement democràtica si no som capaços d'eliminar els 
comportaments i les actituds masclistes que atempten contra més de la meitat de la població. 
I aquest masclisme, fruit del patriarcat més ranci i més perjudicial per a les dones s'estén en  
tots els àmbits, des del familiar, al social  i  el  laboral fins a la més cruel de les manifestacions 
com és la violència de gènere que s'exerceix cap a les  dones. 
Una societat lliure de masclisme és el nostre objectiu. Per això, amb motiu de la 
commemoració del 8 de Març, des del Grup Municipal Socialista  continuam reclamant  
mesures i polítiques per a un veritable canvi social que suposi una profunda transformació 
estructural  en la qual les dones siguin les protagonistes 
 
 
En aquest sentit, una de les majors desigualtats que viuen les dones és la que es correspon a 
l'àmbit laboral, per això, des del Grup Municipal Socialista recolzem que el nostre país compti 
amb una Llei d'Igualtat Laboral que contribueixi a eradicar les diferents situacions de 
discriminació que tenen les dones en l'accés a l'ocupació, la promoció   professional, 
l'eliminació de la bretxa salarial, que al costat de la precarietat i la temporalitat, conformen la 
columna vertebral de la desigualtat laboral de les dones.  
El Grup Municipal Socialista valora positivament la iniciativa proposada pels dos sindicats 
majoritaris (UGT i CC.OO) de convocatòria per primera vegada  d'un ATUR LABORAL DE 
DUES HORES EN LA JORNADA DEL DIA 8 DE MARÇ, recolzant aquesta convocatòria, i 
instant  als altres Grups Municipals, als i les treballadores  a sumar-se a aquesta iniciativa, 
com una mesura de conscienciació i reivindicació davant la situació generalitzada de 
desigualtat laboral que tenen les dones en aquest país i perquè són les organitzacions 
sindicals les que poden convocar un atur conformement a la Llei.  
 Perquè les dones han sofert i segueixen patint en major mesurada les conseqüències 

de la crisi.  

 Perquè les dones tenen de guany mitjà anual  prop de  6 punts menys de diferència 
pel que fa a la dels homes.  

 Perquè la taxa d'activitat de les dones és prop de 10 punts menor que la dels homes.  

 Perquè la taxa d'atur de les dones és més de 4 punts per damunt que la dels homes.   

 Perquè el treball a temps parcial en les dones representa aproximadament un terç  
més que el dels homes.  

 Perquè la bretxa salarial se situa de mitjana en un 23% en detriment del salari de les 
dones.   

 Perquè la taxa d'ocupació entre dones es redueix amb el nombre de fills enfront de la 
dels homes que augmenta. Perquè les pensions de les dones són de menor quantia 
que les dels homes. 

 
Per totes aquestes raons i en definitiva perquè malgrat els avanços en polítiques d'igualtat, 
encara persisteixen greus discriminacions de gènere i estereotips de caràcter sexista que 
impedeixen a les dones participar en igualtat de condicions en tots els àmbits de la societat, 



des del Grup Municipal Socialista instem als altres Grups Municipals de l'Ajuntament 
d’Esporles a l'aprovació pel Ple dels següents  

Acords 
1. Instar a l'Ajuntament d’Esporles a continuar desenvolupant mesures i accions en el marc 
del Pla d’Igualtat amb l’objectiu d'eradicar les possibles discriminacions en aquesta matèria.  
2. Instar a l’Ajuntament d’Esporles a difondre la iniciativa dels sindicats majoritaris (UGT i 
CC.OO) de convocatòria d'ATUR DE DUES HORES EN EL DIA DEL 8 DE MARÇ i facilitar la 
participació dels treballadors i les treballadores que vulguin a sumar-s’hi, com una mesura 
més de conscienciació i sensibilització sobre la situació de discriminació de les dones en 
l'àmbit laboral i en tots els àmbits de la societat. 
3. Instar a l’Ajuntament d’Esporles a sol·licitar als grups parlamentaris representats al 
Congrés dels Diputats la presentació i aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral, així com donar 
trasllat d'aquest acord als Grups Parlamentaris al Congrés dels Diputats. 
 
Per part del portaveu del grup municipal PP , Sr. Miquel Bernat, es va demanar si es podia 
llevar el punt dos i en cas de que no votar els acords per separat , al que el regidor del grup 
municipal PSIB – PSOE va acceptar. 
 
Sotmesa a votació la proposta i els acords per separat foren aprovats: 
 

- Acord 1 i 3 per unanimitat 
- Acord 2 per majoria ( 7 vots a favor –MES-PAS i PSIB-PSOE – i 2 vots en contra –

PP-) 
 
 
10.- MOCIÓ DEL PSOE.- ADEQUACIÓ DE LA REGLA DE DESPESA DELS ENS LOCALS.- 
El Sr. Juli Dalmau de Mata, dóna lectura a la següent:  

 
MOCIÓ ADEQUACIÓ DE LA REGLA DE DESPESA DELS ENS LOCALS 

 
Exposo 

 
Des de l’entrada en vigor de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
aprovada pel Govern de l’Estat l’any 2012, els ens locals han acumulat un total de 19.700 
milions d’euros com a conseqüència de l’aplicació estricta de la regla de despesa que preveu 
aquesta legislació.  
 
De fet, només l’any 2016 aquesta xifra fou de 7.000 milions d’euros, un 0,64% del PIB de tot 
l’Estat. I, en el cas de les Illes Balears, la Federació d’Ens Locals de les Illes Balears (FELIB) 
ha quantificat aquesta xifra en 489 milions el superàvit que ja acumulen els ajuntaments de 
les nostra Comunitat Autònoma fins a novembre de 2017. 
 
L’aplicació d’aquesta regla de despesa sobre els ens locals comporta que no puguin reinvertir 
els superàvits que estan generant i que, malauradament, no puguin atendre les polítiques 
socials que requereix la ciutadania o que no puguin realitzar les inversions necessàries per 
millorar les seves infraestructures.  
 
Si més no, els objectius de deute fixats per l’Estat pels anys 2018, 2019 i 2020; que són del 
2,7%, 2,6% i 2,5%, respectivament, s’estan complint de manera anticipada. D’aquesta 
manera, és evident que el Govern de l’Estat es recolza en els superàvits dels ajuntaments per 
rebaixar el seu propi dèficit.  
 



Davant d’aquesta situació, el PSOE ha presentat diferents iniciatives per a què es revisi 
l’aplicació de la regla de despesa als ens locals i, en aquest sentit, a finals de novembre el 
Congrés dels Diputats va aprovar una moció del Grup Parlamentari Socialista que demana 
l’exempció d’aquesta norma pels ajuntaments que tenen les comptes sanejades.  
 
De la mateixa manera, tant la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) com la 
FELIB també s’han mobilitzat per aconseguir una modificació de la regla de despesa que els 
permeti disposar dels recursos que ara mateix no poden invertir o que, en tot cas, només ho 
poden fer en casos molt concrets.  
 
Els i les socialistes també defensam que ha arribat el moment de revisar, actualitzar i 
perfeccionar el finançament local i, per aquest motiu, demanam al Govern central que adeqüi, 
de manera immediata, la regla de despesa que preveu el sistema d’estabilitat pressupostària.  
 
De fet, si l’objectiu darrer de l’aplicació d’aquesta regla és la reducció del deute, no té sentit 
que s’apliqui sobre aquells ens locals que no en tenen. La realitat ens està mostrant 
situacions absurdes i injustes en relació a aquells ens locals que han sanejat els seus 
comptes, però es veuen obligats a aplicar una mesura amb una exigència que, en aquests 
moments, és exagerada.  
 
Finalment, també valoram que s’hauria de replantejar l’aplicació de les taxes de reposició dels 
efectius de les administracions locals per permetre als ajuntaments ampliar les seves 
plantilles en relació a la gestió dels serveis que han de prestar de manera prioritària, com 
administració més propera a les problemàtiques de la ciutadania.  
 
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal Socialista presenta a la 
consideració del ple d’aquesta corporació la següent proposta d'Acord:  
 
1. Modificar la Llei d’Estabilitat Pressupostària per eliminar l’aplicació de la regla de despesa a 
les entitats locals sanejades i poder utilitzar els superàvits acumulats per invertir en polítiques 
socials i finançar infraestructures bàsiques per a la ciutadania.  
 
2. Revisar les restriccions a la concertació d’operacions d’endeutament per part de les entitats 
locals (Ajuntaments i Consells Insulars) que presenten les comptes públiques sanejades.  
 
3. Eliminar la regulació de les taxes de reposició dels efectius en l’administració local.  
 
4. Derogar la Disposició Addicional 26a de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 
2017 per tal de possibilitar la internalització dels serveis públics per part de les 
administracions públiques.  
 
5. Traslladar la moció els diferents organismes FELIB, FEMP, Conselleria d’Hisenda i 
Administracions Públiques de les Illes Balears, Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques. 
 
Per part del regidor del grup municipal PP , Sr. Miquel Bernat, es va manifestar que no ens 
hem d’oblidar d’on venim, de la greu crisi econòmica i de que s’ha de fer una reflexió 
col·lectiva sobre la despesa enorme que soporta les AAPP i que no ho oblidem financien els 
ciutadans a través dels seus impostos. 
 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb el següent resultat: 
 



- Set (7) vots a favor de MÉS i PSOE 
- Dos (2) vots en contra del PP 

 
 

 
11.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.-   
 
La urgència de les propostes són aprovades per unanimitat. 
 
11.1.- DESISTIMENT PLECS RECOLLIDA DE FEMS 
 
La Sra. Batlessa va donar lectura a la següent proposta: 
 
 
Per acord de Ple de dia 25 de gener de 2018 s’aproven els plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques del contracte de gestió del servei públic de recollida i 
transport de residus generats al municipi d’Esporles. 
 
Detectada errada en el tipus de contracte apartat recursos humans  del plec de prescripcions 
tècniques del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de residus generats 
al municipi d’Esporles. 
 
D’acord amb l’article 155 del TRLCSP que estableix: 
 
“En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el que 
haya efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su 
adjudicación, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión 
Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la 
Unión Europea». 
 
2. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán 
acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos se 
compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la 
forma prevista en el anuncio o en el pliego, o de acuerdo con los principios generales que 
rigen la responsabilidad de la Administración. 
 
3. Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público 
debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva 
licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia. 
 
4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable 
de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El 
desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.” 
 
D’acord amb això, PROPOSO a l’Ajuntament Ple l’adopció del present ACORD: 
 
Primer.- Desistir del procediment d’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de 
recollida i transport de residus generats al municipi d’Esporles.  
 
Segon.- Publicar dit acord al BOIB.” 
 



Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb el següent resultat: 
 
- Sis (6) vots a favor de MÉS  
- Tres (3) abstencions PP i PSIB-PSOE 
 
 
11.2.- PROPOSTA PLECS RECOLLIDA DE FEMS 
 
La Sra. Batlessa va donar lectura a la següent proposta: 
 
“Una vegada finalitzat el contracte amb la FUNDACIÓ DEIXALLES i vist que no s’ha 
prorrogat el contracte,l’Ajuntament d’Esporles ha de licitar la recollida i transports dels residus 
generats a Esporles. 

_ 
Així mateix consta també a l'expedient certificat d'existència de crèdit per import de 170.000 
euros. 
 
Vist l’informe del secretari interventor. 

_ 
Quant a la forma i procediment d'adjudicació del contracte, atesa la quantia del mateix es farà 
servir el procediment obert i tramitació urgent d'acord amb el TRLCSP. 
 
Segons el que s'ha dit i en virtut de les competències conferides per la legislació vigent 
PROPOSO a l’Ajuntament Ple l’adopció del present ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient per a la contractació de gestió del serveis de recollida de 
residus generats al municipi d’Esporles aprovant a l'efecte els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques que hauran de regir-lo. 
 
SEGON.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert per 
raó de 170.000  euros ( IVA inclòs  ). 
 
TERCER.- Publicar dit acord al BOIB, tauler d’edictes i pàgina web.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb el següent resultat: 
 
- Set (7) vots a favor de MÉS i PSIB - PSOE 
- Dos (2) abstencions PP  
 
 
6.- 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. 310/18 
al  667/18 i registre de sortida del núm. 117/18 al 264/18. Així com es donen a conèixer les 
disposicions oficials més rellevants hagudes des de l’últim ple. 
 
 
7.-DECRETS DE BATLIA.- El Secretari, dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de 
l’últim Ple del núm. 71/18 al 166/18   .  
 
 



8.-  PRECS I PREGUNTES.- 
 
No hi ha precs i preguntes 
 
 
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 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, 22 de febrer de 2018  
 
 El Secretari,       Vist i plau 
           La Batlessa  


	UMembres assistents:

