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

EL DIA 26 D’ABRIL 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  
 Julià Dalmau de Mata 
 Vicenç Vidal Matas  
 Dolors Nadal LLinas 
 Marta Neus Lopez Cortés  
 
  
Membres que excusen la seva assistència 
 Miquel Bernat Bosch  
 
 
 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores i 
trenta minuts de dia 26 d’abril 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 28 de març de 2018. 
 
El Sr. Miquel Bernat digué que en el punt nº 7, en referencia al Conveni ADU, “ el PP va 
manifestar que considerava que era una invasió de les competències municipals” 
 
 
Els assistents aproven l’acta anterior per unanimitat amb l’esmen comentada. 
 
 
 
2.- EXPEDIENT 408/2018 .- FESTES LOCALS 2019.- La batlessa, Maria Ramon Salas dóna 
lectura a la següent: 
 

P R O P O S T A 
 

Vist el calendari laboral de 2019 publicat al BOIB 34 de dia 17 de març de 2018 i vist que 
s’han de determinar dues festes locals en l’àmbit municipal PROPOSO a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del següent ACORD:  
 



Primer.- Aprovar les següents festes locals de l’any 2019:  
 

- Sant Pere: 29 de juny de 2019 . 
- 28 de febrer de 2019 
 

Segon.- Comunicar dit acord al Govern Balear.  
 

No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 
 

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
3.- EXPEDIENT 389/2018.- APROVACIÓ DEFINITIVA ESTUDI DE DETALL.- La batlessa, 
Maria Ramon Salas dóna lectura a la següent: 
 

PROPOSTA DE BATLIA 
 
La Junta de Govern Local de dia 02 de maig de 2017 aprovà l’estudi de detall de la 
reordenació de volums del C/ Llum números 5 a 13 del terme municipal d’Esporles ( publicat 
al BOIB número 104 de dia 24 d’agost de 2017 ). 
 
 
D’acord amb l’article 22.2 c) de la llei 7/1985, de 02 d’abril, reguladora de bases de règim 
local, correspon al ple les següents atribucions: 
 
c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la 
tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la 
legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de 
cualesquiera de dichos instrumentos. 
 
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del present ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament l’Estudi de Detall de la reordenació de volums del C/ Llum 
números 5 a 13 del terme municipal d’Esporles. 
 
SEGON.- Notificar dit acord a l’interessat, publicar al BOIB i comunicar al Consell de Mallorca 
i a l’Arxiu d’urbanisme de les Illes Balears. 
 

No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 
 

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

- Nou (9) vots a favor de MÉS i PP 
- Una (1) abstenció del PSOE 

 
 
 
4.- EXPEDIENT 414/2018.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
DE L'AJUNTAMENT D’ESPORLES RELATIVA A L’ADHESIÓ A LA PLATAFORMA 



“UNEIX-TE PER UN BON FINANÇAMENT.- El Sr. Juli Dalmau de Mata, dóna lectura a la 
següent: 
 
”MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT 
D’ESPORLES RELATIVA A L’ADHESIÓ A LA PLATAFORMA “UNEIX-TE PER UN BON 
FINANÇAMENT” 
 
D'acord i a l'empara del previst en el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista desitja sotmetre a la consideració del Ple 
la següent MOCIÓ. 
 
El passat 14 de febrer es va presentar públicament la plataforma social “Uneix-te per un bon 
finançament” que està integrada per un conjunt divers d’entitats i associacions com la UGT, 
CCOO, STEI, USO, PIMEM, la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, Unió de 
Pagesos, l’Obra Cultural Balear, Unió de Pagesos, FAPA Mallorca, el Col·lectiu Aurora 
Picornell i les fundacions Darder-Mascaró i Gabriel Alomar. 
 
L’objectiu d’aquesta plataforma és conscienciar a la ciutadania de la importància que, d’una 
vegada per totes, es millori el sistema de finançament autonòmic, s’aprovi un nou Règim 
Especial per a les Illes Balears i es derogui de l’anomenada “Llei Montoro”, que imposa una 
regla de despesa als ajuntaments que no permet invertir el superàvit que generen. 
 
En aquest sentit, cal recordar que l’actual model de finançament s’hauria d’haver revisat l’any 
2014, però encara ara el Govern de l’Estat demora aquesta reforma. Així, es continua 
perpetuant la situació d’infrafinançament que històricament han patit les Illes Balears i que ha 
comportat que les nostres serveis públics no s’hagin pogut impulsar en relació a les 
necessitats de la ciutadania de les Illes Balears. 
 
Igualment, és fonamental pactar un nou Règim Especial per a les Illes Balears que permeti 
superar l’anterior REB, aprovat l’any 1998, i que, des del primer moment, va quedar sense 
efectes. Per això, és necessari reconduir aquesta situació i avançar cap a una nova legislació 
que realment compensi els costs generats pel nostre fet insular a través de l’aplicació de 
mesures relatives als transport aeri i marítim, avantatges fiscals i incentius a la producció, 
mesures compensatòries per determinats sectors productius i un Fons d’Insularitat.   
 
Finalment, resulta indispensable que es derogui la regla de despesa imposada als ens locals 
que, en el cas de les Illes Balears, ha originat que s’acumulin prop de 500 milions d’euros i 
que, per tant, els municipis puguin recórrer a aquest superàvit per poder reinvertir-lo en 
polítiques socials, ocupacionals o en la realització de diferents tipus d’inversions.          
 
 
Per la defensa d’aquests objectius, s’ha elaborat un manifest al qual es poden anar sumant 
adhesions d’entitats, institucions i associacions per donar suport a aquesta a plataforma i 
demostrar que són moltes les veus que reivindiquen una solució a la situació que actualment 
pateixen les Illes Baleares. 
 



Per tot això, el Grup municipal Socialista presenta la següent moció: 
 

1. Que l’Ajuntament d’Esporles s’adhereixi al manifest promogut per la plataforma 
“Uneix-te per un bon finançament”. 
 

2. Que l’Ajuntament d’Esporles promogui les adhesions a aquest manifest entre les 
entitats i associacions del municipi. 

 
3. Que l’Ajuntament d’Esporles col·labori amb la realització de qualque activitat per 

difondre entre la ciutadania la importància d’aconseguir un bon finançament per a 
les Illes Balears. 

 
4. Que l’Ajuntament d’Esporles comuniqui al grup promotor d’aquesta plataforma 

aquest acord per tal que quedi adherit com a membre.  
 

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb el següent resultat: 
 
- Vuit (8) vots a favor de MÉS i PSOE 
- Dos (2) vots en contra del PP 

 
 
 
5.- EXPEDIENT 416/2018.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP PARLAMENTARI 
SOCIALISTA  A l'AJUNTAMENT D’ESPORLES PER LA SEVA CONSIDERACIÓ, DEBAT I 
POSTERIOR APROVACIÓ PEL PLE,  RELATIVA Al PRESSUPOST COMPROMÈS PEL 
GOVERN D'ESPANYA PER A DESENVOLUPAMENT DE LES MESURES 
CONTEMPLADES EN EL PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. El Sr. 
Juli Dalmau de Mata, dóna lectura a la següent:  

“MOCIÓ  QUE PRESENTA EL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA  A l'AJUNTAMENT 
D’ESPORLES PER LA SEVA CONSIDERACIÓ, DEBAT I POSTERIOR APROVACIÓ PEL 
PLE, RELATIVA Al PRESSUPOST COMPROMÈS PEL GOVERN D'ESPANYA PER A 
DESENVOLUPAMENT DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D'ESTAT 
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.” 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La lluita contra la violència que s'exerceix cap a les dones ha de ser una prioritat per a tota la 
societat i també una obligació que correspon als partits polítics i en primera instància als 
governs i administracions en el marc de les seves corresponents competències.  

El Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere aprovat pel Congrés dels Diputats vincula 
directament als partits polítics, poders de l'Estat, Administracions Autonòmiques i locals, en  
el compromís adoptat per contribuir a l'eradicació de la violència de gènere.  

El Pacte d'Estat, és un instrument  complementari  de la nostra actual legislació, que estableix 
els marcs de coordinació institucional precisos per al desenvolupament de les diferents 
mesures acordades. Un total de 213 propostes d'actuació que aborden el problema de 
manera integral i que en el seu conjunt milloren la situació de les dones víctimes de violència 
de gènere i la de les seves filles i fills. 



Però no es podrà avançar en l'eradicació de la violència masclista i en l'atenció específica a 
les dones, si no s'estableixen aquests mecanismes de coordinació necessaris entre les 
diferents administracions i institucions amb responsabilitat en la matèria, i tampoc es podrà 
seguir avançant si no es doten a les diferents Administracions (Comunitats Autònomes i 
Ajuntaments), dels recursos econòmics adequats. 

Cal ressaltar pel que fa a les atribucions i competències de les Administracions 
Autonòmiques, el recollit en el Pacte: “El que es disposa en el present Pacte haurà de ser 
interpretat sense perjudici del ple exercici per les Comunitats Autònomes de les competències 
que tenen atribuïdes en virtut dels respectius Estatuts d'Autonomia, no podent, en 
conseqüència, vincular a les Comunitats Autònomes o altres Administracions Públiques, les 
recomanacions contingudes en el present Informe quan afectin als seus respectius àmbits 
competencials.” 

Aquest aspecte és fonamental, en reconèixer l'esforç i el compromís econòmic   de les 
Administracions Autonòmiques i Locals en el marc de les seves competències específiques, 
dedicat a la lluita contra la violència de gènere.  

Per això, i en funció de les mesures establertes en el Pacte, s'ha de dotar a aquestes 
Administracions de les partides econòmiques específiques  corresponents fixades en el 
Pacte, i compromeses pel propi Govern.  

Sobre la base d'aquests acords, cal recordar també que tots els Grups Parlamentaris van 
recolzar i van votar a favor la Proposició No de Llei presentada pel Grup Socialista a l'octubre 
de 2017, relativa a la sol·licitud al Govern d'Espanya l'aprovació per Decret Llei, en cas de 
pròrroga pressupostària, l'increment d’ almenys 200 milions, per donar compliment als acords 
pressupostaris del Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere. 

Acord que el Govern d'Espanya ha incomplit, malgrat haver estat votat a favor pel Partit 
Popular.  

Al seu torn, cal destacar i denunciar que en la proposta de Pressupostos Generals de l'Estat 
per 2018, s'incompleix de nou el compromís pressupostari compromès en el Pacte.  

Per tot això, des del Grup Socialista a l'Ajuntament d’Esporles sol·licitem als altres Grups 
Municipals, el suport als següents    

 

ACORDS: 

1. Instar al Govern d'Espanya al fet que als Pressupostos Generals de l'Estat, per a les 
noves o ampliades competències reservades a les Comunitats Autònomes i als 
Ajuntaments, es destinin, via transferències  un increment anual de 20 milions d'euros  
als Ajuntaments i 100 milions d'euros destinats a les Comunitats Autònomes. 

Tal com figura en l'acord del Pacte que diu textualment: “Els Pressupostos Generals 
de l'Estat, destinaran, via transferència als Ajuntaments, un increment anual de 20 
milions d'euros durant els propers cinc exercicis.”. 

2. Donar trasllat d'aquest acord Plenari  al President del Govern d'Espanya, a la Ministra 
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i al conjunt dels Grups Parlamentaris al Congrés 
dels Diputats. 



 
 

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

 
 
6.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL MÉS-APIB  DE L'AJUNTAMENT 
D’ESPORLES PER A INSTAR A LA PERMANÈNCIA I CONTINUÏTAT DELS JUTJATS I 
JUTGES DE PAU.- La batlessa, Maria Ramon Salas dóna lectura a la següent: 
 
 

M O C I O 
 
 
Moció MES de l’Ajuntament d’Esporles per a instar a la permanència i continuïtat dels 
jutjats i jutges de Pau 
 
El fet de la més que probable desaparició dels jutjats de Pau i també de la figura dels jutges 
de Pau, és fruit de la futura entrada en vigor de la Llei 20/2011 de 21 de juliol del Registre 
Civil. Aquest fet, deixa en una situació molt complicada tant a les institucions i figures 
esmentades com a la ciutadania, que al cap i a la fi és l’usuària del servei. Recordem que a 
les Illes Balears, 61 dels 67 municipis depenen d’aquesta instància judicial. Cal assenyalar 
que, a aquests municipis entre els quals hi ha el d’Esporles, tant l’exercici de les funcions de 
Registre Civil com la mediació entre parts en un conflicte, són tasques dutes a terme, pel 
personal funcionari i per la persona del Jutge de Pau. 
 
De mica en mica, s’han anat reduint les competències tant dels jutjats de Pau com dels 
Jutges. Amb l'aplicació de la Llei 20/2011, la qual –tot hi haver patit diversos retards en la 
seva aplicació- es preveu que entri en vigor el proper 30 de juny de 2018, en resultaran 
perjudicades les persones que integren els col·lectius judicials i també les persones que se'n 
serveixen, que són una immensa majoria. La pautada pèrdua de les funcions dels jutjats de 
Pau no respon a cap necessitat ciutadana, ni a cap intent per millorar els serveis que ara es 
donen, especialment per part dels propis jutges de Pau que actuen de manera altruista. Cal 
recordar que cobren 80 euros mensuals i han estat elegits pels representants democràtics 
que conformen els ajuntaments. 
 
Tancar els jutjats de Pau o prescindir de les figures dels jutges de Pau deixarà orfes del 
servei judicial més proper a tots els ciutadans d'arreu de l'Estat espanyol que viuen fora dels 
partits judicials, allunyant-los del que és, sens dubte, l'escaló de la justícia més proper a la 
ciutadania. 
 
Si desapareixen els jutjats de Pau i els seus titulars, es perd l'oportunitat d'apropament dels 
serveis més essencials (Registre Civil) i dels de mediació, que permet indubtablement reduir 
la litigiositat. Per tant, desapareix l'essència d'apropament de la justícia al ciutadà. 
 
Per tot això, l’Ajuntament d’Esporles insta al Govern de l'Estat espanyol al manteniment 
l'actual estructura i funcions dels jutjats de Pau i a preservar la naturalesa del Registre Civil, 
com a servei públic essencial, gratuït i proper a la ciutadania.  
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 



PROPOSTES D’URGÈNCIA.- No n’hi ha. 
10.- 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. 1064 
al 1393 i registre de sortida del núm. 409 al 502. Així com es donen a conèixer les disposicions 
oficials més rellevants hagudes des de l’últim ple. 
 
 
11.-DECRETS DE BATLIA.- El Secretari, dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de 
l’últim Ple del núm. 268 al 331.  
 
 
12.-  PRECS I PREGUNTES.-No s’en fan.  
 
 
 
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 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, 26 d’abril de 2018  
 
 El Secretari,       Vist i plau 
           La Batlessa  


	UMembres assistents:

