
ACTA DEL PLE EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  I URGENT .DE 
L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL 7 DE NOVEMBRE DE 2017 

  
 A la Vila d'Escorca a 7 de novembre de 2017 essent les 13:00 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. Carlos Gonzalez Enseñat, el Sr. 
Antoni Mas Rullán, havent faltat justificadament el Srs. Bernat Vallori Mairata i 
Sebastià Amengual Sastre,  assistits pel Secretari de la Corporació Sr. Joan 
Marqués Company. 
 
 Obert l’acte per la Presidència, s’adoptà l’acord següent:  
 
1.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 
PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEMS, NETEJA VIÀRIA I RESIDUS 
URBANS.  
 
 
Acte seguit, es dona compte als reunits, d’una proposta de modificació de 

l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida de fems, 
neteja viària i residus urbans (BOIB 27.12.16).  
 
La modificació és la que en la seva part bastant, a la lletra diu:  
 
Article 4 

Bases imposables i tarifes 

 

Les bases de percepció i tipus de gravamen, queden determinades a la següent tarifa: 

 

TARIFES ANUALS TAXA DE FEMS 

(expressada amb Euros) 

 

 TARIFES ANUALS TAXES DE FEMS RECOLLIDA TRACTAMEN

T 
TOTAL 

3.1.1 Hotel i Hostatgeria    

 Per cada habitació 37,64 17,36 55,00 

3.1.2 Hostal i Agroturisme    

 Quantia fixa 1.368,80 631,20 2.000,00 

 Per cada habitació 37,64 17,36 55,00 

4a. Àrea Recreativa i zona d’acampada    

4.1 Àrea recreativa    

 Quantia fixa 787,06 362,94 1.150,00 

 Per taula 68,44 31,56 100,00 

4.2 Zona d’acampada    

 Quantia fixa 787,06 362,94 1.150,00 

 Per taula 34,22 15,78 50,00 

6a. Gran refugi de muntanya (a partir de 15 places)    

 Quantia fixa 3.764,20 1.735,80 5.500,00 



 Capacitat refugi (per persona) 34,22 15,78 50,00 

7a. Petit refugi de muntanya (menys de 15 places)    

 Quantia fixa 787,06 362,94 1.150,00 

 Capacitat refugi (per persona) 34,22 15,78 50,00 

10a. Centre d’interpretació, informació, formació i 

viver forestal 

1.026,60 473,40 1.500,00 

12a. Port de sa Calobra 1.946,43 897,57 2.844,00 

13a. Torrent de Pareis 6.844,00 3.156,00 10.000,00 

 
 
“Article 5. Exempcions i bonificacions. 

3. Queden exempts d’aquesta taxa aquells generadors singulars degudament 

qualificats que, d’acord amb l’article 17 de la llei 22/2011, de 28 de juliol, de 

residus i sòls contaminats, acreditin documentalment a l’ajuntament realitzar per 

si mateixos les operacions de gestió dels seus residus mitjançant gestor 

degudament autoritzat, sempre d’acord amb l’Ordenança municipal de neteja, 

deixalles i residus sòlids urbans del municipi d’Escorca (publicada al BOIB de 27 

de desembre de 2016), Pla Director Sectorial de Gestió de  Residus no perillosos 

de Mallorca (BOIB de 9 de març de 2006) i Llei 22/2011 de 28 de juliol, de residus 

i sòls contaminats, o normativa que les substitueixi o complementi”. 

 

Els reunits, a la vista de la modificació proposada, acorden per unanimitat donar-

li conformitat en tots els seus termes i remetre anunci al BOIB i a un periòdic de 

difusió provincial, l’acord adoptat en tràmit d’informació pública, als efectes que 

per termini de trenta dies puguin presentar-se al·legacions o reclamacions, tot 

assenyalant que en el supòsit que no sen presentin l’acord d’aprovació inicial 

esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar nou acord.  

 

 

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.  


