
ACTA DEL PLE EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL 5 d’OCTUBRE DE 2017 

  
 A la Vila d'Escorca a 5 d’octubre de 2017 essent les 19:30 hores prèvia 
convocatòria a l'efecte i sota la Presidència del Batle President Sr. Antoni 
Solivellas Estrany, s'ha reunit l'Ajuntament Ple amb l’assistència dels Srs. 
Regidors que a continuació es detallen; Sr. Bernat Vallori Mairata, el  Sr. Sebastià 
Amengual Sastre, el Sr. Antoni Mas Rullán, havent faltat justificadament el Sr. 
Sr. Carlos González Enseñat, ,  assistits pel Secretari de la Corporació Sr. Joan 
Marqués Company. 
 
 Obert l’acte per la Presidència, es dona lectura de les actes anteriors 
corresponents als plens de 3 d’agost i 17 d’agost respectivament i que foren 
aprovades per unanimitat.  
 
Acte seguit s’adoptaren els acords següents:  
 
1.- Complementació petició declaració Interès General canonada d’aigua 
potable Es Guix.  
 
Seguidament es dona compte als presents que en el marc de la tramitació de la 
declaració d’interès general per procedir a la instal·lació de la canonada d’aigua 
potable al Camí Vell de Lluc, que va des del Guix fins a l’edifici de protecció civil, 
el Consell de Mallorca ha remès una sèrie de complementacions per a dur a 
terme. Una vegada resoltes les mateixes pels serveis tècnics municipals, es 
proposa donar-lis conformitat i poder remetrer-les al Consell de Mallorca perquè 
procedeixi la tramitació de l’expedient de referència.  
 
Els reunits a la vista de la documentació assenyalada acorden per unanimitat 
donar-li conformitat i remetrer-la al Consell de Mallorca als efectes oportuns. 
 
2.- Donar compte Decrets de Batlía. 
 
Acte seguit, es dona compte als reunits de la relació de Decrets que a continuació 
es detalla: 
 

- Decret autorització prova esportiva. 28/07/2017 (126) 

- Decret sol·licitud de subvenció Pla d’impuls sostenible. 28/07/2017 (127) 

- Decret autorització prova esportiva. 14/08/2017 (128) 

- Decret inici expedient sancionador Conselleria de Medi Ambient. 

14/08/2017. (129) 

- Decret autorització sessió fotogràfica. 17/08/2017 (17/08/2017) (130) 

- Decret ajuda econòmica Jose Enrique Alonso Pous família numerosa. 

17/08/2017 (131) 

- Decret aprovació modificació projectes obres. 17/08/2017 (132) 

- Decret aprovació primera certificació obres “Millora de la connexió camí 

vell...” 24/08/2017 (133) 



- Decret aprovació primera certificació obres “Millora d’un tram de la Ruta 

GR222 ...” 24/08/2017 (134) 

- Decret aprovació primera certificació obres “Reforma i modernització 

enllumenat son massip”. 26/08/2017 (135) 

- Decret autorització filmació. 30/08/2017 (136) 

- Decret aprovació factura Jamar. 31/08/2017 (137) 

- Decret aprovació llicència segregació parcel.les. 11/09/2017 (138) 

- Decret autorització filmació pel·lícula. 12/09/2017 (139) 

- Decret aprovació factura 102/17 liquidació honoraris redacció projecte 

obres. 12/09/2017 (140) 

- Decret autorització aniversari Club Porsche. 15/09/2017 (141) 

- Decret autorització filmació anunci publicitari. 15/09/2017 (142) 

- Decret aprovació llicència obres a IBANAT (Menut). 18/09/2017 (143) 

- Decret aprovació factures mes de maig. 19/09/2017 (144-145) 

- Decret aprovació factures mes de juny. 20/09/2017 (146) 

- Decret autorització sessió fotos. 21/09/2017. (147) 

- Decret autorització filmació programa. 21/09/2017 (148) 

- Decret autorització Setmana Masters. 22/09/2017 (149) 

- Decret autorització filmació anunci publicitari. 15/03/2017 (150) 

- Decret aprovació factura 22/17 patrocini trofeus XIII Challenge de tardor. 

27/09/2017 (151) 

- Decret aprovació factures Juliol. 29/09/2017 (152-153) 

- Decret aprovació pla de seguretat obres lluminàries Es Guix. 03/10/2017 

(154) 

- Decret aprovació Ajuda Fons Social Catalina Llull. 03/10/2017 (155) 

- Decret aprovació ajuda Fons Social Josep Alorda. 04/10/2017 (156) 

Els reunits, a la vista de la relació precedent, es donen per assabentats.  

 

A continuació i en tràmit d’urgència el Sr. Batle posa de manifest als 
presents la necessitat d’incloure a l’ordre del dia del present plenari les 
mocions presentades pel Grup Municipal de Partit Popular Sobre el 
repartiment de l’impost de Turisme Sostenible, la moció per donar suport  
a les Forces i Cossos de seguretat de l’Estat com a garants de l’Estat de 
Dret i la moció sobre els pagaments de la PAC als agricultors de les Illes 
Balears. 
 
Els reunits per unanimitat acorden votar favorablement la declaració 
d’urgència dels punt presentat. 
 
 
  
 



3.- “MOCIÓ DEL GRUP POPULAR DE L’AJUNTAMENT D’ESCORCA SOBRE 
EL PAGAMENT DE LA PAC ALS AGRICULTORS DE LES ILLES BALEARS” 

“EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT D’ESCORCA, d'acord amb el que 

preveu el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

desitja elevar al Ple de l'Ajuntament la següent moció, 

MOCIÓ SOBRE ELS PAGAMENTS DE LA PAC ALS AGRICULTORS DE LES ILLES BALEARS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El sector agrari de les Illes Balears, sempre en una difícil situació, depèn dels ajuts per a 

la seva subsistència. 

Per a l’any 2016 les explotacions de Balears varen tenir assignats uns 28.000.000€ de 

fons 100% europeus en concepte d’ajudes de la Política agrària comuna (PAC). Aquests 

fons quedaren a disposició directa de la CAIB. 

La Unió Europea cada any sol autoritzar als diferents estats membres a realitzar un 

avançament de fins al 70% dels pagaments de la PAC a partir de l’octubre de l’any 

corresponent. 

El passat 23 de febrer de 2017 la Comissió d’Economia del Parlament de les Illes Balears 

va aprovar una proposició no de llei per tal de que els pagesos cobressin la PAC el mes 

aviat possible i dintre del mateix any en que es concedeixen per part de la Unió Europea. 

Tot i aquestes bones intencions del Govern aprovant propostes del PP per actualitzar els 

pagaments als pagesos, aquests encara esperen que es paguin ajudes d’exercicis 2015, 

2016 i 2017.  

Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l'adopció del següent, 

ACORD 

PRIMER.- L’Ajuntament d’ESCORCA insta a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i 

Pesca del Govern Balear a que faci tot els pagaments de la PAC dintre el mateix any de 

les convocatòries. 

SEGON.- L’Ajuntament d’ESCORCA insta a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i 

Pesca del Govern Balear a dur a terme el pagament de l’avançament de fins al 70% de la 

PAC corresponent a l’any 2017 abans del 30 d’octubre de 2017. 

Escorca, 4 d’octubre de 2017.-LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR”. 

 

Els reunits, a la vista de la Moció precedent, acorden per unanimitat donar-li 
conformitat plena.  
 

 

 

 



4.- “MOCIÓ DE SUPORT I RECOLZAMENT A LES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT DE 

L'ESTAT COM A GARANTS DE L'ESTAT DE DRET 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Des del passat dia 20 de setembre, data en la qual es va ordenar per part del 

Jutjat d'Instrucció nº 13 de Barcelona la pràctica de diligències d'entrada i registre en 

diferents conselleries i organismes tècnics de la Generalitat de Catalunya, i fins al 

diumenge 1 d'octubre, dia en què es va tractar de celebrar el referèndum il·legal prohibit 

pel Tribunal Constitucional, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat han estat objecte 

d'un assetjament constant amb la finalitat d'impedir als seus agents el legítim exercici de 

les seves funcions. 

Tota la societat espanyola ha estat testimoni a través dels mitjans de comunicació 

de l'enorme clima d'hostilitat i dels nombrosos atacs que han sofert els membres de la 

Policia Nacional i la Guàrdia Civil pel simple fet de realitzar la seva labor i defensar l'Estat 

de Dret. Durant aquests dies, tots els ciutadans han pogut veure com els manifestants els 

han insultat i fins i tot agredit, com han destrossat els seus vehicles, com els han envoltat 

durant hores per bloquejar les seves sortides, com han informat a través de mitjans de 

comunicació de la Generalitat dels seus moviments dins del territori de la Comunitat 

Autònoma catalana amb la finalitat de delatar-los i assenyalar-los. Fets que han motivat 

que la Fiscalia de l'Audiència Nacional presentés una denúncia per sedició en considerar 

que serien constitutius d'aquest i altres delictes. 

S’ha de recordar que, en el context descrit, el Govern de la Nació s'ha vist obligat 

a adoptar mesures a fi de garantir el compliment de la Llei en la Comunitat Autònoma 

de Catalunya sobre la base de les instruccions de la Fiscalia per impedir la celebració del 

referèndum il·legal i d'acord també al previst en l'article 38.2 de la Llei Orgànica de Forces 

i Cossos de Seguretat que contempla la intervenció de Policia i Guàrdia Civil en el 

manteniment de l'ordre públic. 

Les explosions de violència a les quals ens hem referit tenen a veure amb els 

anomenats delictes d'odi i són incompatibles amb qualsevol sistema democràtic. No té 

cabuda, per tant, cap tipus d'actitud violenta o coacció amb la finalitat de defensar un 

posicionament polític o ideològic. La violència és simplement violència, sense que càpiga 

cap justificació atenent a la finalitat pretesa pels seus autors o impulsors, per la qual 

cosa tots els ciutadans, i especialment els representants públics, han d'estar units en la 

condemna de tota violència, sense disculpar o minimitzar en cap cas fets que puguin 

atemptar contra la llibertat i la integritat de les persones. 

És un deure i una obligació de tots els partits democràtics rebutjar i condemnar 

rotunda i sistemàticament qualsevol comportament de naturalesa violenta, 

independentment de la ideologia en què s'emparin, així com qualsevol acció justificativa 

d’aquests, i mostrar el seu suport a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en la seva 

labor de defensa i protecció dels drets i llibertats de tots els ciutadans. És injust i 

intolerable que se'ls tracti com a enemics quan els guàrdies civils i els policies nacionals 



són servidors públics que compleixen amb la responsabilitat de garantir la llibertat de 

tots i el lliure exercici dels nostres drets. 

Els homes i dones que integren aquests Cossos estan compromesos amb la 

seguretat d'Espanya i dels espanyols, i dediquen les seves vides a salvaguardar la 

convivència, la seguretat i la tranquil·litat dels seus conciutadans, mereixent per això 

l'afecte, l'admiració i el respecte del conjunt de la societat espanyola. És per aquesta i per 

moltes altres raons per les quals la Policia Nacional i la Guàrdia Civil són les dues 

institucions públiques que més confiança generen segons figura en el baròmetre del CIS 

de l'any 2015, ja que gràcies al seu servei diari estem aconseguint que Espanya sigui en 

l'actualitat un dels països més segurs del món. 

Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l'adopció dels següents, 

 

ACORDS 

PRIMER.- L’Ajuntament d’Escorca manifesta el seu suport i recolzament incondicional a 

la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en la seva labor de defensa i protecció dels drets i 

llibertats de tots els ciutadans i, especialment, i des de la legalitat constitucional, de la 

sobirania nacional, l'Estat de Dret, la democràcia i la convivència entre els espanyols. 

SEGON.- L’Ajuntament d’Escorca manifesta la seva condemna a l'assetjament sistemàtic 

al qual els seus membres estan sent sotmesos mitjançant actes violents, 

independentment de la ideologia en què s'emparin, així com qualsevol tipus d'acció o 

declaració que justifiqui, empari o menysvalori aquests actes, rebutjant en conseqüència 

tota conducta antidemocràtica que atempti contra la convivència en pau i llibertat i que 

tracti de soscavar els fonaments de la nostra democràcia. 

TERCER.- L’Ajuntament d’Escorca insta al conjunt de les Institucions espanyoles a utilitzar 

amb determinació i fermesa, així com des de la proporcionalitat i oportunitat, tots els 

mecanismes que, en defensa de la sobirania del poble espanyol i de l'interès general 

d'Espanya, li atribueixen la Constitució i les Lleis. 

QUART.- L’Ajuntament d’Escorca insta al conjunt de les Institucions espanyoles a actuar, 

amb les eines de l'Estat de Dret, contra les iniciatives que pretenguin, des de la il·legalitat 

i contra la voluntat democràtica del conjunt del poble espanyol, conculcar el nostre marc 

constitucional i la unitat d'Espanya. 

QUINT.- L’Ajuntament d’Escorca  traslladarà aquesta petició al President i a la 

Vicepresidenta del Govern d'Espanya, als Ministres de Justícia i d'Interior del Govern 

d'Espanya, als Portaveus dels Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat, als Portaveus 

dels Grups Parlamentaris del Parlament de les Illes Balears, i a la Junta de Govern de la 

FEMP. 5 d’octubre de 2017.-EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR” 

Els reunits, a la vista de la Moció precedent, acorden per unanimitat donar-li 
conformitat plena.  
 
 



5.- “Moció sobre el repartiment de l’Impost de Turisme Sostenible.- 
 
“Moció Sobre el repartiment de l’Impost del Turisme Sostenible.-  
Exposició de Motius.- 
 
A LA Sessió plenària del Parlament de les Illes Balears del passat dimarts 2 
d’octubre es va debatre una moció del Grup Mixt, relativa a la política de 
repartiment de l’impost de turisme sostenible (Ecotaxa).  
El Grup Popular al Parlament va presentar una esmena, que, entre altres 
peticions, sol·licitava que el 33% de la recaptació de l’ecotaxa es destini als 
municipis de les Illes Balears.  
 L’esmena popular va estar rebutjada,  a causa dels vots en contra dels partits 
que donen el seu suport al Govern (PSIB, MÉS per Mallorca, Podemos i MÉS 
per Menorca).  
Davant aquesta negativa dels partits del pacte d’esquerres, el Partit Popular 
reitera la seva la reserva del municipalisme, i rebutja la improvisació del Govern 
per voler pujar l’Impost tan sols un any després d’implantar-ho.  
Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l’adopció del següent,  
ACORD 

ACORD 

PRIMER.- L’Ajuntament d’Escorca insta al Govern de les Illes Balears a  

modificar els termes de la convocatòria sobre la destinació de l'impost turístic en 

els mateixos extrems que la primera convocatòria efectuada, de manera que els 

municipis continuïn sent destinataris directes dels recursos recaptats per 

l'impost. 

SEGON.- L’Ajuntament d’Escorca insta al Govern de les Illes Balears a incloure 

en la convocatòria sobre la destinació de l'impost turístic la possibilitat que els 

Ajuntaments puguin presentar projectes de finançament en el seu àmbit territorial 

que s'ajustin al caràcter finalista de la llei. 

TERCER.- L’Ajuntament d’Escorca insta al Govern de les Illes Balears a destinar 

a projectes presentats per les entitats locals un mínim corresponent al 33% de 

l'impost turístic recaptat en cada exercici. 

5 d’octubre de 2017.- EL/LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR” 

 

Els reunits, acorden per unanimitat donar-li conformitat en tots els seus termes.  

 
 
6.- Proposta Batlía sobre el Pla d’intervenció actuació turística pel que fa al 
Municipi d’Escorca.  
 
La proposta precedent es declarada per unanimitat d’urgència i  tot seguidament 
el Sr. Batle dóna compte als presents que actualment està en tramitació el Pla 
d’Intervenció d’actuació turística, que afectarà especialment al nostre municipi 
pel que fa al lloguer turístic vocacional i la possibilitat de la seva aplicació.  
Vista l’especial situació del municipi d’Escorca; els nombrosos impediments que 
per raó del Territori i per la qualificació urbanística del mateix; vista la 



problemàtica de les nombroses finques rústiques del municipi, de gran superfície 
però de poc aprofitament, es faria necessari instrumentalitzar una eina perquè 
aquestes finques en un marc legal puguessin dedicar-se al lloger vocacional 
turístic a fi de obtenir uns ingressos que permetessin el seu manteniment i la 
seva viabilitat econòmica.  
Ès així que estant en tramitació el PIAT es sotmet a consideració dels presents 
la conveniència de sol.licitar en el mateix, l’obció i la possibilitat que les finques 
rústiques del municipi d’Escorca, amb edificacions legals poguessin destinar-les 
a lloguer vocacional turístic a fer de poder mantenir-les, rehabilitar-les i fer-les 
viables econòmicament. 
 
Els reunits, acorden per unanimitat donar-li conformitat en tots els seus termes.  
 
 
 
7.- Precs i Preguntes.  
 
No es varen produir.  
 
 
 
I, sense més assumptes de que tractar i essent les 20:15 hores, s’aixecà la 
sessió fent la pertinent extensió de la present acta que autoritzen el Batle, junt 
amb mi el Secretari, que tot ho certifica.  
 
 
 
 
 


