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

EL DIA 27 DE SETEMBRE 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  
 Miquel Bernat Bosch  
 Pere Josep Palou Mas  
 
 
Membres que excusen la seva assistència 
 Vicenç Vidal Matas  
 
 
 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou hores i 
trenta minuts de dia 27 de setembre 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 26 de juliol de 2018. 
 
No es presenta cap observació, i sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat. 
 
 
2.- EXPEDIENT 833/2018 REVISIÓ OFICI CONTRACTE CONCESSIÓ DE SERVEIS DE 
RECOLLIDA DE FEMS.- La Batlessa, Sra. Maria Ramon Salas, dóna lectura a la següent:  
 

PROPOSTA DE BATLLIA 
 
Vist l’acord de Ple de dia 26 de juliol de 2018 on s’estimava una al•legació presentada per 
l’empressa MELCHOR MASCARO S.A.U al recurs de reposició contra l’acord de 
d’adjudicació del contracte de gestió de serveis públics de recollida i transport de residus 
generats al terme municipal d’Esporles i d’acord amb l’article 47.1 e) de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, son nuls de 
ple dret els actes “Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 
legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la 
formación de la voluntad de los órganos colegiados.”  
 



Vist l’informe del secretari interventor de dia 04 de setembre de 2018.  
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, proposo a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del present ACORD:  
 
PRIMER. Iniciar el procediment de revisió d'ofici de l’acord de d’adjudicació del contracte de 
gestió de serveis públics de recollida i transport de residus generats al terme municipal 
d’Esporles ja que d’acord amb l’article 47.1 e) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, son nuls de ple dret els 
actes “Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la 
voluntad de los órganos colegiados.”  
 
SEGON. No suspendre l'execució de l'acte administratiu impugnat, atès que aquesta podria 
causar perjudicis d'impossible o difícil reparació com es deixar sense servei de recollida de 
fems.  
 
TERCER. Notificar l'inici del procediment als interessats perquè en el termini de deu diez 
presentin les al·legacions i els suggeriments que considerin necessàries.  
 
QUART. Donar trasllat de l'expedient, una vegada finalitzat el tràmit d'audiència als 
interessats als Serveis Municipals perquè informin les al·legacions presentades.  
 
CINQUÈ. Traslladi's a la Comissió informativa de l’Ajuntament d’Esporles per al seu estudi i 
proposta d'aprovació, que s'elevarà al Ple en la pròxima sessió que se celebri.  
 
SISÈ. Sol·licitar, realitzats tots els tràmits anteriors i adjuntant la proposta de resolució, el 
Dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears.  
 
SETÈ. Suspendre el termini màxim legal per resoldre el procediment pel temps que 
intervingui entre la petició del Dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears. Plaça de 
l’Ajuntament, 1 – 07190.Esporles - Tel 971610002 - Fax 971610445 - www.ajesporles.net  
 
VUITÈ. Remetre l'expedient a la Secretaria, una vegada rebut el Dictamen del Consell 
Consultiu de les Illes Balears, per a l'emissió de l'informe-proposta.  
 
NOVÈ. Amb els informes anteriors, traslladi's a la Comissió informativa de l’Ajuntament 
d’Esporles per al seu estudi i proposta d'aprovació, que s'elevarà al Ple en la pròxima sessió 
que se 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 de PP i PSOE 

 
 

 
 
3.- EXPEDIENT 880/2018 CONVENI PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN POU EN ELS 
TERRENYS DE LA MERCANTIL ES PLA DE S’ARBOCER, SL.- La Batlessa, Sra. Maria 
Ramon Salas, dóna lectura a la següent:  
 

http://www.ajesporles.net/


PROPOSTA DE BATLLIA 
 
Vist el CONVENI DE COL•LABORACIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN POU EN ELS 
TERRENYS DE LA MERCANTIL ES PLA DE S’ARBOCER, S.L.  
 
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 a Es Pla de S’Arbocer S.L  
 
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: 
 
 
 
4.- EXPEDIENT 853/2018.- REVOCACIÓ ESTUDI DE DETALL.- La Batlessa, Sra. Maria 
Ramon Salas, dóna lectura a la següent:  
 

PROPOSTA DE BATLLIA 
 
D’acord amb l’informe del secretari interventor de dia 10 de setembre de 2018 i d’acord amb 
l’article 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, que faculta a les Administracions Públiques a revocar en 
qualsevol moment els seus actes de gravamen i desfavorables, amb els límits de l’article 110 
de la Llei 39/2015.  
 
D’acord amb això, i segons les disposicions legals vigents, PROPOSO a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del present ACORD:  
 
Primer.- Que continuï el procediment administratiu per revocar l’acord de Ple de dia 26 d’abril 
de 2018 d’aprovació de l’Estudi de Detall per reordenar els volums del carrer Llum número 5 a 
13.  
 
Segon.- Donar audiència als interessats per que puguin fer les al·legacions que considerin 
oportunes. Esporles, document signat electrònicament 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb el següent resultat: 
 

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

 
 
 
 



6.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.-  
 
Per part de la Sra. Batlesa es presenta proposta d’urgència respecte a l’aprovació de la 
modificació de crèdit finançat per superàvit pressupostari de la liquidació pressupostària de 
2017 per al finançament de la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’Escoleta Municipal. La 
urgència és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
De conformitat amb la DA 16 apartat sisè del RD-Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant TRLHL), es 
redacta la present MEMÒRIA ECONÒMICA de l’Ajuntament en relació amb les Inversions 
Sostenibles. 
 
INVERSIONS: 
Grup de programa 425. Energia 
Denominació: Instal·lació plaques fotovoltaiques  
Import: 13.960,10euros ( Escoleta municipal ) + 3.000 euros ( Escola ) 
Total: 16.960,10 euros 
Vida útil de la inversió: Més de 05 anys 
 
 
Finançament de les inversions: Superàvit pressupostari 
 
La totalitat de les inversions s’adjudicaran inexcusablement en l’exercici 2018 en aplicació del 
disposat en la LCSP i normes contractuals corresponents i de la mateixa manera, el 
reconeixement de les obligacions derivades de la inversió es realitzarà dins l’exercici 2018, a 
excepció en casos de raons excepcionals degudament justificades que hagin impedit 
l’execució dins del mateix exercici, sense que l’Ajuntament pugui incórrer en dèficit en termes 
de Comptabilitat Nacional al final de l’Exercici 2018 ni al següent. 
 
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 crèdit finançat per superàvit pressupostari de la liquidació 
pressupostària de 2017. 
 
Segon.- Publicar en un termini de 30 dies dit acord al BOIB , tauler d’edictes i pàgina web. 
 
No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà. 
 
 
Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb el següent resultat: 
 

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

 
 
7.- 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. 2644 
al 3409 i registre de sortida del núm. 773 al 869. Així com es donen a conèixer les disposicions 
oficials més rellevants hagudes des de l’últim ple. 
 
 



8.-DECRETS DE BATLIA.- El Secretari, dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de 
l’últim Ple del núm. 576 al 662.  
 
 
9.-  PRECS I PREGUNTES.-  
 
Per part del regidor Sr. Miquel Bernat ( PP ) es va manifestar que presentaria la dimissió com 
a regidor la propera setmana. Agraeix el tracte de la Batlessa cap al PP, i en especial, cap a 
la seva persona. 
 
La Batlessa manifestà que estava molt agraïda de la dedicació i bona educació que ha tingut 
cap a ella; que no oblidarà les paraules del dia de la investidura i que està a la seva 
disposició pel que vulgui. 
 
El Sr. Albert Salido manifestà que volia també donar les gràcies per la dedicació del regidor 
Sr. Miquel Bernat i la comprensió que ha tingut amb ell com a regidor de manteniment. 
 
Per part del regidor Sr. Juli Dalmau ( PSIB – PSOE ) també desitjà sort i agrair que sempre 
poses l’interès general per damunt de l’interès de partit o particular.  
 
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, 27 de setembre de 2018  
 
 El Secretari,       Vist i plau 
           La Batlessa  


	Membres assistents:

