
ACTA DEL PLE EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL 8 DE JUNY DE 2018 

  
A la Vila d'Escorca a 8 de Juny de 2018 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. Carlos Gonzalez Enseñat, el Sr. 
Bernat Vallori Mairata i el Sr. Sebastià Amengual Sastre, havent faltat 
justificadament el Sr. Antoni Mas Rullán,  assistits pel Secretari de la Corporació 
Sr. Joan Marqués Company. 
 
Obert l’acte per la Presidència, es va procedir a la lectura de l’acta  de la Sessio 
anterior, que fou aprovada per unanimitat.  
 
Acte seguit s’adoptaren els acords següents:  
 
1.- APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL 2017 
 

Seguidament es dona compte als presents que sotmès a exposició pública la 

compte general de 2017, sense que s’hagin produït al·legacions o reclamacions, 

cal que l’ajuntament ple procedeixi a la seva aprovació definitiva i pugui ser 

remesa a la sindicatura de comptes de la CAIB, publicant així mateix edicte al 

BOIB de l’aprovació definitiva.  

Els Reunits a la vista de la proposta precedent acorden per unanimitat aprovar 

definitivament la compte General de 2017, publicar-la al BOIB i remeter-la a la 

sindicatura de comptes de la CAIB tot als efectes oportuns.  

 
2.- APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST GENERAL 2018 
 
Una vegada publicat el pressupost general per a 2018, al BOIB nº 49 de data 21 
d’abril de 2018, tot sotmetent-lo a exposició pública per termini de quinze dies 
perquè es poguessin presentar al·legacions o reclamacions, finalitzat l’esmentat 
termini no se n’han produïdes, i en conseqüència es sotmet a consideració dels 
reunits la seva aprovació definitiva.  
Els presents a la vista de la documentació mes d’alt detallada i a la vista que 
l’Edicte d’aprovació inicial ja publicava el pressupost de 2018 resumit a nivell de 
capítols, acorden per unanimitat procedir a la seva aprovació definitiva.  
 
 
3.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER 
L’APARCAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES 
MUNICIPALS (ORA) I DE REGULACIÓ A LES ZONES DE CIRCULACIÓ 
RESTRINGIDA (ACIRE). 
 
Seguidament pel Sr. Batle es dona compte als presents que per raons d’eficàcia 
i pròpia operativitat del servei d’ORA a Sa Calobra, s’ha dut a terme una 
modificació de l’ordenança reguladora de les taxes per a l’aparcament de 



vehicles de tracció mecànica a les vies municipals (ORA) i de regulació a les 
zones de circulació restringida (ACIRE), bàsicament detallant que es modifica la 
zonificació de limitació horària al Port de Sa Calobra, d’acord amb l’annex que 
s’incorpora a la proposta, per raó de l’adjudicació del servei d’ORA al Port de Sa 
Calobra a Can Maiet SL, el que ocasiona l’ampliació de l’esmentada zona ORA.  
Pel que fa a la regulació a les zones de circulació restringida, es planteja 
modificar l’ordenança vigent en el sentit que “els vehicles de repartiment no 
podran accedir, cap dia, entre les 11 i les 17 hores, a la zona restringida per a 
vianants, per a procedir a la càrrega i descàrrega de mercaderies”.  
Els reunits a la vista de la proposta presentada la troben conforme, aprovant per 
unanimitat la seva aprovació i sotmeter-la a informació pública per termini de 
trenta dies, als efectes que puguin presentar-se al·legacions o reclamacions, 
amb la intel·ligència que si no se’n presenten el present acord d’aprovació inicial 
devendrà definitiu sense necessitat d’adoptar nou acord.  
 
 
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 els 
punts següents:   
Moció del Grup Municipal del PP per a reclamar l’augment de la franja 

d’edat a la qual s’apliquen els descomptes per a joves de la targeta 

intermodal  

Sol·licitud de pròrroga autorització demanial per instal·lació  estació 
repetidora al Puig Major (EVA 7) 
Proposta destinació al·legacions col·legi Arquitectes a la Modificació 
Puntual de Normes Subsidiàries exoneració sanejament Son Massip.  
 
Els reunits per unanimitat acorden votar favorablement la declaració 
d’urgència dels punt presentats. 
  
 
4.- Moció del Grup Municipal del PP per a reclamar l’augment de la franja 

d’edat a la qual s’apliquen els descomptes per a joves de la targeta 

intermodal. 

Seguidament el Sr. Batle posa de manifest als presents la moció que presenta el 

Grup Municipal del Partit Popular d’Escorca, per a reclamar l’augment de la franja 

d’edat a la qual s’apliquen els descomptes per a joves de la targeta intermodal, 

que tot seguit es detalla: 

“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 PER A RECLAMAR L’AUGMENT DE LA FRANJA D’EDAT A LA 

QUAL S’APLIQUEN ELS DESCOMPTES PER A JOVES DE LA TARGETA 

INTERMODAL  



EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 La llei 10/2006, de 26 de juliol, Integral de la Joventut recull recull en la 

seva exposició de motius que la política de joventut s’ha de basar en «la 

coordinació de les diferents polítiques sectorials que afecten la joventut». A més, 

l’article 3.1 estableix que «Aquesta llei és d’aplicació als joves i a les joves amb 

veïnatge administratiu en qualsevol dels municipis de les Illes Balears, amb edats 

compreses entre els 14 i els 30 anys, ambdues incloses». 

 Per altra banda, l’article 30.5 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, 

en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, estableix que la comunitat 

autònoma de les Illes Balears té la competència exclusiva de ferrocarrils, 

carreteres i camins. 

 En l’actualitat, el sistema tarifari integrat de transports de l’illa de Mallorca 

aprovat pel Consell d’Administració del Consorci de Transports de Mallorca 

estableix que al tipus de Targeta Intermodal perfil Jove només poden adherir-s’hi 

persones amb una edat compresa entre els 4 i 25 anys (ambdós inclosos). 

Aquest fet, per tant, xoca amb allò que estableix la ja esmentada Llei 10/2006, 

Integral de la Joventut, que reconeix com a joves a tota persona menor o igual a 

30 anys.  

 Així doncs; amb la situació socioeconòmica actual, on els joves han de 

formar-se de valent abans de poder entrar en el mercat laboral; ens trobem que 

l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears impedeix als joves 

de 25-30 anys adherir-se als beneficis de la reducció del preu del bitllet senzill 

del transport públic. 

 El passat mes de febrer, la Comissió d’Assumptes Socials del Parlament 

de les Illes Balears va aprovar per unanimitat una Proposició No de Llei 

presentada pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant la qual es reclamava 

l’augment d’aquest descompte per a tots els joves de fins a trenta anys de la 

nostra illa. Tot i això, el Consorci de Transports de Mallorca i el Govern de les 

Illes Balears no han implementat cap mesura en aquest sentit. 

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

següents, 



ACORDS 

Primer.- L'Ajuntament d’Escorca reconeix la necessitat d’afavorir i fomentar l’ús 

del transport públic, com a mitjà de transport sostenible, entre la població jove de 

les Illes Balears.  

Segon.- L'Ajuntament d’Escorca reconeix la dificultat per a l’emancipació dels 

joves abans de complir els 30 anys, atès que la realitat actual els obliga a formar-

se fins, pràcticament, aquesta edat. Aquest fet allarga la seva incorporació en el 

mercat laboral i, per tant, la seva dependència econòmica dels seus progenitors.  

Tercer.- L’Ajuntament d’Escorca insta el Govern de les Illes Balears i el Consorci 

de Transports de Mallorca a augmentar la franja d’edat a la qual s’apliquen els 

descomptes per a joves de la Targeta Intermodal del sistema tarifari integrat, en 

els termes de la Proposició No de Llei aprovada per la Comissió d’Assumptes 

Socials del Parlament de les Illes Balears.-Escorca, a 04 de Juny de 2018 EL/LA 

PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR” 

Els reunits a la vista de la moció presentada acorden per unanimitat donar-li 

conformitat en tots els seus termes i donar compliment al que se detalla a 

l’apartat tercer de la dita moció.   

5.- Sol·licitud de pròrroga autorització demanial per instal·lació  estació 
repetidora al Puig Major (EVA 7) 
 
Pel Sr. Batle es posa de manifest als presents que aquest ajuntament d’Escorca 
disposa de l’autorització demanial per a la instal·lació d’una estació repetidora, 
en terrenys de l’Esquadró de vigilància aèria nº 7 (EVA-7) del Puig Major, a 
Escorca. Que l’esmentada concessió finalitza i que caldria sol·licitar la seva 
renovació per altres dos anys. 
Es posa de manifest als reunits que aquest Ajuntament d’Escorca ja ha procedit 
a remetre escrit al Ministeri de Defensa, DG d’Infraestructures, tot sol·licitant 
aquesta ampliació del termini de concessió, però que de tots aquets 
esdeveniments dona compte als plenari, perquè si cal es ratifiqui la petició en el 
seu moment duta a terme i es pugui expedir certificació si per part del Ministeri 
de Defensa la sol·licita.  
Els reunits a la vista de la  proposta del Sr. Batle i de les actuacions dutes a 
terme, les troben conformes i ratifiquen en tot el seu contingut les mateixes.  
 
6.- Proposta estimació al·legacions col·legi Arquitectes a la Modificació 
Puntual de Normes Subsidiàries exoneració sanejament Son Massip.  
 



Acte seguit, es dona compte als presents del contingut de l’al·legació presentada 
per D. Ignacio Salas Pons, obrant en nom i representació del col·legi 
d’Arquitectes de les Illes Balears, al·legació que bàsicament detalla que la 
documentació objecte de la modificació de NNSS relatives a la exoneració de 
l’establiment de sanejament a Son Massip, no es troba accessible per mitjans 
telemàtics, cosa que suposa una limitació als drets de consulta i que per aquest 
fet entenen que el termini de trenta dies als efectes d’exposició pública no s’han 
iniciat encara. Manifesta així mateix que entén que l’expedient no disposa de la 
documentació completa, en el termes que determina l’article 54 de la LOUS, així 
com també l’article 154.2 del Reglament de Mallorca que la desenvolupa.  
Els reunits a la vista de l’al·legació precedent, entenen que parcialment té raó i 
en conseqüència es proposa la seva admissió i establir els mecanismes perquè 
es pugui tenir accés telemàtic a la documentació completa de l’esmentada 
modificació puntual de normes, retrotraient el termini d’exposició pública al 
moment de la seva publicació.  
Vista la documentació precedent i vists els informes obrants a l’expedient, per 
unanimitat s’acorda estimar l’al·legació presentada i dur a terme els tràmits 
necessaris per a subsanar el manifestat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de les 
Illes Balears.  
 
 
7.- DONAR COMPTE DECRERTS DE BATLÍA 
 
Acte seguit, es dona compte als reunits de la relació de Decrets següent:  
 

- Decret autorització filmació TV alemanya. 05/04/2018 (39) 

- Decret autorització sessió filmació. 05/04/2018 (40) 

- Decret autorització XIX cursa Muntanya Vall Sóller. 05/04/2018 (41) 

- Decret aprovació factures mes de març. 05/04/2018 (42-43) 

- Decret aprovació llicència obres Isabel Miquel Cerdà per a les de 

“Reparació Terrassa”. 06/04/2018. (44) 

- Decret aprovació apertura documentació administrativa empreses que 

han sol·licitat ser admeses a la licitació de les obres a Sa Calobra. 

09/04/2018 (45) 

- Decret autorització sessió fotogràfica marca Shopbop. 10/04/2018 (46) 

- Decret autorització prova esportiva Desafio FAS. 13/04/2018 (47) 

- Decret adjudicació contracte subministrament de parquímetre. 

17/04/2018 (48) 

- Decret Convidada empreses a licitació obres a Sa Calobra. 12/04/201/ 

(49-50-51) 

- Decret autorització filmació anunci publicitari per una marca de cotxes. 

19/04/201/ (52) 

- Decret aprovació llicència obres per a eixamplar portal existent al Port de 

Sa Calobra nº 23. 20/04/2018 (53) 

- Decret adjudicació obres ampliació plataforma amarrament a cala tuent a 

l’empresa TOPAR s.a.. 27/04/2018 (54) 

- Decret autorització filmació anunci publicitari per a la marca “La Casera”. 

30/04/2018 (55) 



- Decret nomenament representant de l’ajuntament al patronal de Joan 

XXIII. 08/05/2018 (56) 

- Decret aprovació factura Multiauto. 28/05/2018. (57) 

- Decret canvi llicència temporal vehicle transport públic. 14/05/2018 (58) 

- Decret autorització sessió fotogràfica marca de moda. 15/05/2018 (59) 

- Decret autorització XLV Marxa des Güell a Lluc a peu. 17/05/2018 (60) 

- Decret substitució funcions batle. 24/05/2018 (61) 

- Decret nomenament Director obres, coordinador seguretat obres. 

24/05/2018 (62) 

- Decret nomenament director obres i coordinador de seguretat del projecte 

d’ampliació de plataforma d’amarrament a cala Tuent. 24/05/2018 (63) 

- Decret nomenament Director d’obres i Coordinador de seguretat projecte 

adequació voravia i barana de protecció port de Sa Calobra. 24/05/2018 

(64) 

- Decret aprovació plec de condicions adquisició vehicle elèctric. 

05/06/2018 (65) 

- Decret adjudicació contracte subministrament armilles antibales i pistoles 

per a la policia local. 05/06/2018 (66) 

 
Els reunits es donen per assabentats.  
 
8.- PRECS I PREGUNTES.  
 

No es varen produir.  

 

 

I sense més assumptes de que tractar, i essent les vint trenta hores, s’aixecà la 
sessió, fent extensió de la present Acta que signen, junt amb mi el Secretari que 
tot ho certifico. 
 
 


