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

EL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2018 
 

  
 
Membres assistents: 
 Maria Ramon Salas  
 Albert Salido Malberti  
 Joan Ferra Terrassa 
 Francisca A. Torres de la Fuente  
 Severiano Quevedo Mora  
 Juli Dalmau de Mata 
 Dolors Nadal Llinàs 
 Marta Neus Lopez Cortés  
 Pedro Anguera Villalonga  
 Pere Josep Palou Mas  
 Vicenç Vidal Matas  
 
 
 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores i 
trenta minuts de dia 29 de novembre 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 la funcionaria de la Corporació 
Sra. Maria Frontera Carbonell. 
 
 
 
1.-PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR DEL PARTIT POPULAR SR. PEDRO ANGUERA 
VILLALONGA.- Seguidament, per ordre de la Sra. Presidenta, es dóna compte als reunits de la 
credencial expedida pel President de la Junta Electoral Central, a nom del candidat electe per 
aquest municipi, Sr.  Pedro  Anguera Villalonga 
 
 A continuació convida la Sra. Presidenta a l'anomenat regidor a exposar en aquest acte 
si l'afectava alguna causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva 
proclamació, manifestant el regidor electe que no li afectava cap causa. 
 
 Pel Secretari, es dóna compte de que el candidat electe, en compliment de la legislació 
vigent, ha presentat declaració d'activitats i béns patrimonials. 
 
 Tot seguit, de conformitat amb el que disposa l'article 108.8 de la Llei Orgànica de Règim 
Electoral General, el candidat electe JURA com a Regidor de l’Ajuntament d’Esporles complir 
fidelment les obligacions del càrrec amb lleialtat al Rei i guardar  i fer guardar la Constitució com 
a Norma Fonamental de l’Estat, prenent tot seguit possessió del càrrec el meritat regidor,  Sr. 
Pedro  Anguera Villalonga.  
  
 
 
2.-ACTA ANTERIOR.- La Presidenta pregunta si qualque membre de la corporació ha de fer 
qualque observació a les actes de la sessions ordinàries de dia 27 de setembre de 2018  i de 25 
d’octubre de 2018. 



 
No es presenta cap observació, i sotmès a votació foren aprovades per unanimitat. 
 
 
 
3.- EXPEDIENT 1084/2018 REGLAMENT UTS.- La regidora Sra. Francisca Torres de la 
Fuente,  dóna lectura a la següent:  
 

PROPOSTA  
 
L’equip de govern vol aprovar el Reglament UTS. 
 
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 el Reglament UTS d’Esporles.  
 
SEGON.- Exposar al públic el present acord 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 acordarà. 
 
Sotmesa a votació la proposta s’APROVA  amb el següent resultat: 

- Set (7) vots a favor, 6 de  MÉS i 1 de PSOE 
- Tres (3) abstencions, de PP  

 
El Grup PP exposa que s’abstenen perquè el Reglament ha estat redactat per l’equip de Govern 
que es qui ha decidit com ha de fer-se tot. 
 
 
 
4.- EXPEDIENT 1074/2018. PACTE BATLES I BATLESSES.- La Batlessa, Sra. Maria Ramon 
Salas, dóna lectura a la següent:  
 

PROPOSTA DE BATLLIA 
 
Vist el CONVENI DE COL•LABORACIÓ pel pacte de Batles i Batlesses. 
 
Atès que dit conveni és beneficiós per als interessos municipals, el que també redundarà en 
benefici dels interessats.  
 
Aquesta Batllia, d’acord amb les atribucions que li confereixen les disposicions vigents, pel 
present proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord:  
 
Primer.- Aprovar la proposta de conveni , en els mateixos termes que ha estat presentada.  
 



Segon.- Notificar aquest acord al CIM.  
 
Tercer.- Facultar a la Batllessa, Sra. Maria Ramon Salas per a la signatura del conveni i de 
quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.  
 
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà. 
 
Sotmesa a votació la proposta fou APROVADA per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
5.- EXPEDIENT 1095/2018.- EXCEDÈNCIES I ALTRES SITUACIONS ADMINISTRATIVES.- 
La Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent:  
 

PROPOSTA DE BATLLIA 
 
Vista la sol·licitud formulada per la Sra. Aina Maria Vich Martínez, professora de l’escola de 
música que a més desenvolupa el càrrec de Secretaria, treballadora fixa-discontinua del 
Patronat d’Escoles municipals d’Esporles, sol·licita li sigui concedida el reconeixement de 
compatibilitat per l’exercici de l’activitat pública de Professor del Conservatori Superior de 
Música de les Illes Balears, durant el curs 2018-2019, 4,5 hores setmana.  
 
Proposo al Ple:  
 
Autoritzar de la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Aina Vich Martínez per a l’exercici de 
l’activitat pública de Professora de les assignatures “Didàctica del llenguatge musical” i 
“Didàctica a secundària”, al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears, 
amb una dedicació no superior a la del temps parcial (4.50 hores setmana) i amb un durada 
limitada al curs acadèmic 2018/2019. 
 
Sotmesa a votació la proposta fou APROVADA  amb el següent resultat: 

- Set (7) vots a favor, 6 de  MÉS i 1 de PSOE 
- Tres (3) abstencions, de PP  

 
El Grup PP demana si aquest assumpte no ha de passar pel Consell del Patronat, la Batlessa 
l’informa que ho consultarà. 
 
 
 
6.- EXPEDIENT 948/2018. COMPLEMENT ESPECÍFIC.- La Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, 
dóna lectura a la següent:  
 

PROPOSTA DE BATLLIA 
 

Examinada la proposta d’increment del complement específic del lloc de cap de Brigada i 
arquitecte/a tècnic/a. 
 
Considerant que s’ha realitzat l’oportuna valoració del lloc de treball i que l’increment està 
justificat en el increment de les funcions a desenvolupar. 
 
Resultant que l’esmentada modificació revist caràcter urgent per quant no pot demorar-se la 
seva aprovació fins el proper exercici.  
 



Resultant que el principi de bona administració exigeix una adaptació continua de 
l’organització als canvis produïts de forma que la mateixa reprodueixi una imatge fidel de la 
realitat econòmica i organitzativa subjacent.  
 
Considerant que la modificació de la RPT no pot suposar augment global de les retribucions 
complementàries ni de la massa salarial .  
 
Considerant que l’aprovació de la RPT i , consegüentment, de les seves modificacions, 
correspon a l’Ajuntament Ple, en virtut d’allò previst a l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local –LRBRL-, sense que tal atribució pugui ser 
objecte de delegació. 
 
Considerant que la proposta de modificació ha estat objecte de negociació prèvia en la Mesa 
de negociació, per aplicació d’allò disposat als articles 34 i 37.1.c) del Text Refós de la Llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic –TREBEP-, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 
30 d’octubre, havent-se arribat a l’acord amb les organitzacions sindicals per unanimitat.  
 
Considerant que la proposta de modificació no afecta la plantilla aprovada juntament 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.- Incrementar el complement específic del Cap de Brigada i Arquitecte/a tècnic/a en 
els següents termes:  
 
Lloc de feina F/L/Grup Categoria Cos C.Específic 

Urbanisme L/A2 Arquitecte 
tècnic 

A. General 3.580,50 

Brigada 
d’obra 

L/C2 Cap de 
Brigada 

A. General 3.535,28 

 
SEGON.- Publicar l’acord que s’adopti al BOIB, tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu 
lloc web. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat, amb indicació del recursos que siguin 
procedents.  
 
No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà 
 
Sotmesa a votació la proposta fou APROVADA per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
7.- EXPEDIENT 1079/2018. COMPTES GENERALS 2017.- La Batlessa, Sra. Maria Ramon 
Salas, dóna lectura a la següent:  
 

PROPOSTA DE BATLLIA 
 
En data 27 de setembre de 2018 la Comissió Especial de Comptes aprova el compte General 
de l’exercici 2017 ( publicat al BOIB número 122 de dia 04 d’octubre de 2018 ). 
 



Vist el certificat del secretari interventor de dia 09 de novembre de 2018 de que en el termini 
d’exposició pública no s’han presentat al·legacions.  
 
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament ple 
l’adopció del present ACORD:  
 
Primer.- Aprovar els Comptes especial de l’exercici 2017.  
 
Segon.- Notificar dit acord a la Sindicatura de Comptes.  
 
No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 
 
Sotmesa a votació la proposta fou APROVADA  amb el següent resultat: 
 

- Sis (6) vots a favor de MÉS 
- Quatre (4) abstencions, 3  del  PP i 1 de PSOE 

 
El Regidor Severiano Quevedo assenyala que s’abstenen perquè no participen ni a l’elaboració 
del pressupost ni fan les tasques de control del mateix. 
 
 
 
8.- EXPEDIENT 1085/2018. REGLAMENT INTERN TELEASSISTÈNCIA.- La Batlessa, Sra. 
Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent:  
 

PROPOSTA DE BATLLIA 
 
L’equip de govern vol aprovar el Reglament règim intern del servei municipal de 
Teleassistència domiciliaria. 
 
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 el Reglament Règim Intern del servei municipal 
de Teleassistència domiciliària (TA) 
 
SEGON.- Exposar al públic el present acord 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. 
 
 
 



9.- EXPEDIENT 1105/2018. ORDENANÇA FISCAL TAXA CEMENTIRI.- La Batlessa, Sra. 
Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent:  
 

PROPOSTA DE BATLLIA 
 
L’equip de govern vol modificar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementeri.  
Vistos 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 fiscal reguladora 
de la taxa de cementeri.  
 
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  amb el següent resultat: 
 

- Sis (6) vots a favor de MÉS 
- Quatre (4) abstencions, 3  del  PP i 1 de PSOE 

 
El Regidor Serveriano Quevedo demana si el manteniment del Cementiri no és a càrrec de 
l’empresa concessionària, la Batlessa contesta que l’antic concessionari va renunciar, no obstant 
continua fent el manteniment en tant no hi hagi una nova adjudicació, ja que de moment la  
gestió  ha sortir dues vegades a concurs quedant  la convocatòria deserta.  
 
 
 
10.- EXPEDIENT 1116/2018. CONVENI JOVENTUT.- La Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, 
dóna lectura a la següent:  
 

PROPOSTA DE BATLLIA 
 
Vist el Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Esporles per dur 
a terme actuacions relatives a la convocatòria de subvencions per al suport de serveis i/o 
accions dirigides a la joventut,  
 
Atès que dit conveni és beneficiós per als interessos municipals aquesta Batlia, d’acord amb 
les atribucions que li confereixen les disposicions vigents, ple present proposa a l’Ajuntament 
Pla d’adopció del següent acord:  
 
Primer.- Aprovar la proposta de conveni, en els mateixos termes que ha estat presentada.  
 



Segon.- Facultar a la Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas per a la signatura del conveni ii de 
quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.  
  
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà. 
 
Sotmesa a votació la proposta fou APROVADA per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
11.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS.- La Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, 
informa que a més de la proposta de transferència de crèdit de la que a continuació donarà 
compte, pot ser, per la via d’urgència, se’n dugui alguna altra al Ple.  
 

PROPOSTA DE BATLLIA 
 

Per tal de realitzar despeses que no poden demorar-se fins al proper exercici, i no essent 
ampliable el crèdit consignat al pressupost de la Corporació d’acord amb l’art. 179 i següents 
del R.D. legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals venc a proposar:  
 
1.-Aprovar el següent suplement de transferència de crèdit:  
 
Partides amb augment de crèdit:  

340-21200 Piscina, Futbol, TV, poliesportiu 18.000,00 € Total................................. 
18.000,00 €  

 
FINANÇAMENT: 
Partides amb baixa de crèdit:  
231-48011 Transport 6.000,00 €  
241-14300 Col·laboració social 6.000,00 €  
231-48001 Ajudes puntuals 6.000,00 €  
Total............................... 18.000,00 €  
 
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.  
 
4.- Ratificar l’aprovació al proper Ple que es celebri. 
 
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà. 
 
Sotmesa a votació la proposta fou APROVADA  amb el següent resultat: 
 

- Sis (6) vots a favor de MÉS 
- Quatre (4) abstencions, 3  del  PP i 1 de PSOE 
-  

El Grup PP assenyala que la piscina ens sortirà  molt cara. 
 
 
 
12- MOCIÓ INSTITUCIONAL.- La Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dona lectura  a la següent 
Moció Institucional. 



 
25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA 
LES DONES. 
 
El 1999 l’ONU va declarar el 25 de novembre Dia internacional per a l’eliminació de la violència 
contra les dones. Es va escollir aquest dia per commemorar el violent assassinat de les 
germanes Mirabal, Patria, Minerva i M. Teresa, activistes polítiques dominicanes; el 25 de 
novembre de 1960 varen aparèixer violades, torturades i finalment assassinades. Aquestes 
dones han simbolitzat la lluita i la resistència. 
 
Després d’anys dirigint missatges a les dones i a la societat al seu conjunt per a prevenir i 
denunciar la violència exercida contra les dones pel fet de ser dones, aquest any el Consell de 
Mallorca llança una crida als mallorquins, amb el lema: HOMES DONANT LA CARA CONTRA 
LES VIOLÈNCIES MASCLISTES. 
 
Sorgeix de la necessitat d’implicar als  homes en la lluita contra la violència contra les dones, i 
contribuir a trencar el silenci masculí pronunciant-se públicament contra la violència. A la vegada 
volem promoure un canvi en els models masculins masclistes que estan en la base de la 
violència. 
 
Perquè la desigualtat existents a tots els àmbits de la societat és la que genera violència contra 
les dones. 
 
Perquè malgrat que la igualtat està reconeguda per llei encara persisteixen desigualtats entre 
dones i homes. 
 
Perquè sense la implicació dels homes les jerarquies de poder es perpetuen. 
 
Perquè la igualtat real no s’assolirà sense la participació dels homes i la seva responsabilitat al 
respecte. 
 
Perquè el patriarcat discrimina i oprimeix a les dones, però també limita i té conseqüències 
negatives per als homes. 
 
Perquè la igualtat serà beneficiosa tant per a les dones com per als homes. 
 
La inclusió dels homes en les polítiques de gènere és incipient en el món. L’any 2005 el paper 
dels homes en la promoció de la igualtat de gènere, centrat en la conciliació de la vida laboral i 
familiar, va ser una de les àrees estratègiques prioritàries de la Unió Europea. El Consell de la 
Unió Europea 2006, va aprovar el document “Els homes i la igualtat de gènere”. En aquest 
reconeix que per millorar la situació de les dones, s’ha de tenir en compte la implicació dels 
homes en la igualtat de gènere i l’impacte positiu que té sobre els homes i el benestar de la 
societat (com ja havia fet abans la recomanació de les Nacions Unides el 2004). 
 
Grups d’homes arreu del món ja estan organitzant-se. D’ençà que en 1991, homes en Canada 
varen decidir organitzar-se rebutjant la violència masclista amb el símbol del LLAÇ BLANC, són 
milers d’homes que diuen NO als estereotips i comportaments masclistes que creen desigualtat, 
discriminació i violència cap a les dones. El Grup d’homes contra la violència masclista i 
l’Associació d’homes per la igualtat-Mallorca, són aquí un exemple de referent en aquest 
aspecte. Però necessitem molts més homes que no vulguin ser còmplices per passivitat. 
 
La igualtat no s’assolirà mentre els homes no hi participin, no s’hi impliquin i no se’n 
responsabilitzin. 



 
Per tot això, el Ple del Consell de Mallorca i tots els Grups Polítics que hi tenen representació es 
comprometen a lluitar amb tots els mitjans al seu abast contra qualsevol tipus de violència 
masclista i a treballar per a comprometre a tota la societat contra aqueta xacra. De fet, aquesta 
serà una de les línies d’acció amb les quals treballarà el Consell una vegada hagi rebut les 
competències en matèria de dona, gènere i LGTBI en els propers mesos. 
 
El Ple la ratifica. 
 
 
 
13.- DONAR COMPTE DE LA DIMISSIÓ DEL REGIDOR DEL PARTIT SOCIALITA OBRER 
ESPANYOL SR. JULI DALMAU DE MATA.-  La Sr. Batlessa exposa que:  
 
“En aquest Ajuntament va tenir entrada escrit del Sr. Juli Dalmau de Mata, regidor del grup 
municipal PSOE, el dia 26 de novembre de 2018. En el mateix es formalitza la renúncia 
voluntària al càrrec que ocupa en aquest Ajuntament des que va prendre possessió del seu 
càrrec el dia 13 de juny de 2015, després de les eleccions de 24 de maig de 2015. La 
renúncia al càrrec no serà efectiva fins a la seva submissió al Ple de l'Ajuntament, és a dir, 
fins al dia d'avui.  
 
D'acord amb els articles 9.4 del Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i 
182 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. ACORD: 
 
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de l'Ajuntament que 
realitza el Sr. Juli Dalmau de Mata.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central perquè remeti les credencials 
del Sr. Antoni Bordoy Fernández, en ser el següent en la llista electoral del PSOE perquè 
pugui prendre possessió del seu càrrec de regidor. " 
 
 El Sr. Dalmau dona les gràcies a la Corporació per l’experiència viscuda. 
 
 La Batlessa dóna les gràcies a tots els regidors que de manera desinteressada i pel 
que estimen el seu poble fan feina dia a dia perquè aquest sigui cada vegada millor. 
 
 La Sra. Dolors Nadal dóna les gràcies al Sr. Dalmau i li desitja bona sort.  
 
 
 
14.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.-  
 

No se’n presenten.  
 
 
 
15.- 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. 3510 
al 4513 i registre de sortida del núm. 870 al 1027. Així com es donen a conèixer les disposicions 
oficials més rellevants hagudes des de l’últim ple. 
 
 



 
16.-DECRETS DE BATLIA.- El Secretari, dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de 
l’últim Ple del núm. 663 al 816.  
 
 
 
17.-  PRECS I PREGUNTES.-  
 
En Pedro Anguera demana si la fibra òptica arribarà al Verger. La Batlessa li contesta que 
s’ha demanat a Telefònica i que de moment la contestació es no però que pot tornar a 
demanar-se. 
 
 
Un cop examinats els punts assenyalats a l’ordre del dia, essent les vint hores la Sra. 
Batlessa aixecà la sessió, i per fer-hi constar el que s’hi ha tractat, jo la Secretaria accidental 
en donc fe, i amb el seu vist-i-plau estenc la present acta al lloc i la data assenyalats a 
l’encapçalament. 
 
 Esporles, 29 de novembre de 2018  
 
 La Secretaria accidental,     Vist i plau 
           La Batlessa  


	Membres assistents:

