
ACTA DEL PLE EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL 26 DE JULIOL DE 2018 

  
A la Vila d'Escorca a 26 de Juliol 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.  
Sebastià Amengual Sastre, havent faltat justificadament el Sr. Antoni Mas Rullán 
i el Sr. Bernat Vallori Mairata 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.- Moció del Grup Municipal Popular sobre les ajudes del Pla de 
desenvolupament rural (PDR). 
 
Acte seguit, es dona compte als reunits la moció següent:  
 

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 LES AJUDES DEL PLA DE DESENVOLUPAMENT RURAL 

(PDR) 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Com ja s’ha posat de manifest en nombroses ocasions, el sector agrari de les 

Illes Balears, sempre en una difícil situació, depèn dels ajuts per a la seva 

subsistència. 

Però aquest fet, i la situació que viuen els agricultors i ramaders a les Illes 

Balears, sembla que no és una prioritat per a l’actual Govern del Pacte, PSOE i 

Més, perquè la Conselleria de Medi Ambient i Agricultura ha tancat fins a gener 

de 2019 sense avisar els afectats les tres línies d'ajuda als agricultors incloses 

en el Pla de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020. 

És intolerable que els nostres agricultors i ramaders siguin perjudicats per la 

ineficàcia del Govern d'esquerres a l'hora tramitar els expedients i que es 

produeixin retards de fins a dos anys per resoldre'ls.  

Inexplicablement, aquest Govern ha tancat, a partir de l'1 de juliol i fins a gener 

de 2019, la porta a seguir presentant sol•licituds per acollir-se a tres de les línies 

d'ajut més importants del PDR: Ajudes a joves agricultors; Inversions en 

explotacions agràries i Reposició de marges i paret seca. L'excusa és la 

necessitat de tramitar els expedients pendents, molts d'ells amb retards que 

superen els 18 mesos i arriben als dos anys des de la sol•licitud fins a la seva 

aprovació. 



El problema més greu d’aquesta situació és que es tracta del segon any 

consecutiu que el Govern d'esquerres, amb el Conseller Vicenç Vidal al 

capdavant de la conselleria, tanca a meitat d'any el termini de sol•licitud 

d'aquestes línies, quan l'habitual és que puguin sol•licitar-se al llarg de tot l'any. 

L'agreujant aquest any és que, a més, s'ha fet sense avisar prèviament als 

afectats, que ara hauran d'esperar a 2019 per poder registrar les seves 

sol•licituds. 

La solució davant de la ineficàcia del Govern d'esquerres no passa per tancar 

les línies d'ajut i perjudicar encara més al sector. Passa per augmentar el 

personal en el FOGAIBA i, sobretot, per agilitzar la tramitació dels expedients. 

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

 

ACORD 

PRIMER.- L’Ajuntament d’Escorca exigeix a la Conselleria de Medi Ambient, 

Agricultura i Pesca del Govern Balear la reobertura de les línies del PDR: Ajudes 

a joves agricultors; Inversions en explotacions agràries i Reposició de marges i 

paret seca, així com el reforç de personal i una major diligència en el FOGAIBA, 

l'organisme públic dependent de la Conselleria encarregat de tramitar aquestes 

ajudes al sector agrari i ramader de les nostres illes.  

SEGON.- L’Ajuntament d’Escorca insta a la Conselleria de Medi Ambient, 

Agricultura i Pesca del Govern Balear a dur a terme de forma immediata els 

pagaments pendents de les ajudes PDR  dels anys 2016, 2017 i 2018. 

 

23 de juliol de 2018 

LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

 

Els reunits acorden per unanimitat donar-li la seva conformitat plena.  

 
 
2.- Moció del Grup Municipal Popular sobre el projecte de la Llei de camins. 
 
Seguidament, es dona compte als reunits de la moció que a continuació 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 ENVERS EL PROJECTE DE LLEI DE CAMINS  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 



El projecte de la Llei de Camins Públics i Rutes d'interès excursionista de 
Mallorca elaborat pel Departament d'Ordenació del Territori del Consell Insular 
de Mallorca, ha arribat al Parlament, i es tramitarà com a Llei.  

Aquest projecte va néixer amb molta oposició per part dels Ajuntaments i dels 
propietaris afectats, i des del Partit Popular ja en la fase inicial de suggeriments 
al projecte de Llei de Camins es van detallar els punts negatius d’aquest projecte 
de Llei. 

La esmentada norma envaeix competències municipals i perjudica greument als 

ajuntaments, ja que crea problemes on no els hi havia en promoure i premiar la 

interposició de plets en camins sense problemes d'ús ni reclamacions socials.  

Així mateix, aquesta Llei obligarà als municipis a indemnitzar a propietaris als 

quals se'ls declari la utilitat pública dels seus camins o senderes, a conservar i 

mantenir camins que fins ara mantenen els seus propietaris i que normalment no 

tenien cap conflicte social per al seu ús públic, i de forma incomprensible els 

obliga a “premiar” als particulars que reclamin en els tribunals la titularitat pública 

dels camins.  

Fins i tot, sense establir cap tipus de finançament addicional, aquesta norma 

obligarà i forçarà als ajuntaments a conservar i mantenir camins que fins ara 

mantenien els seus propietaris i que normalment no tenien cap conflicte social 

per al seu ús públic. 

Es tracta d’una llei que no respecta els drets dels propietaris, ja que fomenta 
conflictes socials i litigis jurídics amb els propietaris de finques rústiques, que han 
conservat des de temps immemorial el sòl rural i són els artífexs que hagi arribat 
fins als nostres dies. 

Paradoxalment en tota la norma no es parla ni una sola vegada de medi ambient 

ni de la seva protecció davant la previsible massificació que es produirà i davant 

la incorporació a l'ús massiu de camins que habitualment tenien un ús reduït a 

veïns i propietaris. 

La conversió indiscriminada de camins rurals privats en públics amb l'excusa de 

la suposada utilitat pública impedirà o dificultarà l'activitat agrícola, ramadera, 

cinegètica, forestal i de les seves activitats complementàries (recollides en la llei 

agrària) en finques que tradicionalment s'havien destinat a aquests usos. I de 

manera molt especial aquesta norma coarta i limita l'activitat de caça, que no es 

podrà practicar allí on existeixi un camí privat que passi a ser declarat públic, d'ús 

públic o d'interès senderista. 

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

ACORD 

PRIMER.- L’Ajuntament d’Escorca, en defensa de la seva autonomia local, 

manifesta la seva oposició al projecte de Llei de Camins Públics i Rutes d'interès 



excursionista de Mallorca i sol·licita la seva retirada per a consensuar-la amb tots 

els ajuntaments i sectors afectats. 

 

23 de juliol de 2018 

EL/LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

 
 
Els reunits acorden per unanimitat donar-li conformitat plena.  
 
 
3.- Moció del Grup Municipal Popular contra els actes vandàlics 
turismofòbics 
 
Acte seguit, es dona comte als reunits de la moció que a continuació 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 EN CONTRA ELS ACTES VANDÀLICS TURISMOFÒBICS. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El turisme és un sector imprescindible per a l'economia de les Illes Balears i dels 

seus ciutadans, a més d'un sector de futur, dins el qual, les Illes Balears tenen 

una posició de lideratge i un gran potencial per a generar ocupació i riquesa.  

Més del 30% de l'ocupació a les Illes Balears està generada directament per la 

indústria turística. Això ens ha permès situar a la nostra comunitat en la primera 

a superar la greu situació econòmica dels darrers anys.  

Pel que fa al conjunt nacional, el turisme suposa el 11’1% del PIB nacional i el 

13’4% de l'ocupació total generant uns 2’5 milions d'ocupacions directes.  

L'aprovació de la llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears, va 

suposar un punt d'inflexió en la implantació d'un model turístic que va apostar 

decididament per a la millora de l'oferta i va facilitar a la indústria la reconversió 

i modernització dels seus establiments, circumstància que ha possibilitat la 

recuperació del mercat i ha situat a les nostres illes entre una de les principals 

destinacions europees.  

No obstant tot l'anterior, la veritat és que des de fa algun temps s'han manifestat 

una sèrie d'accions vandàliques que, impulsades per determinats col·lectius, 

atempten contra els interessos turístics de la nostra comunitat. 

D’altra banda les polítiques que durant aquesta legislatura s’han dut a terme des 

del Govern del pacte d’esquerres, han estat mesures que enfora d’incentivar la 

millora del destí turístic i de facilitar el funcionament del sector, han generat 



entrebancs, prohibicions i sentiments d’aversió i de manca d’empatia amb el 

turisme. 

Les primeres accions van tenir lloc la temporada passada. Es tractaven d’accions 

intimidadores que tenien com a objectiu boicotejar la temporada turística a les 

Illes Balears, i que tenien el seu origen en una campanya organitzada de 

sabotatge contra el sector, que també havia tingut les seves rèpliques en 

diferents comunitats autònomes d'indubtable rellevància turística com són la 

Comunitat Valenciana, Catalunya i el País Basc.  

Davant això, el Partit Popular va presentar a les institucions balears per a la seva 

aprovació,  propostes i mocions amb l’objectiu de donar suport al nostre  principal 

sector econòmic i productiu, estar al costat dels nostres turistes i visitants i 

rebutjar de forma determinant i públicament aquestes accions totalment 

condemnables i perjudicials per a Balears com a destí turístic de referència 

internacional i que té com a un dels seus punts forts la seguretat.  

Lamentablement, gairebé cap de les administracions governades per pactes 

d'esquerres, es sumaren a condemnar aquestes accions de turismofòbia. 

Avui, un any després,  veim novament com es tornen a repetir aquests atacs cap 

al turisme i els turistes de Balears, amb els fets vandàlics que van tenir lloc a 

Palma pel col·lectiu Arran  i a l’aeroport de Palma per un grup de la plataforma  

“Ciutat per a qui l’habita”. Lamentablement tampoc no hem vist en aquesta ocasió 

que la Presidenta del Govern Francina Armengol, hagi manifestat el seu rebuig 

exprés davant aquests actes turismofòbics. 

La Ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto a la seva visita a 

Mallorca del mes de juliol 2018, ha minimitzat  la importància d’aquests actes 

dient que són puntuals, la qual cosa no deixa de ser preocupant. Encara que es 

tractin de petits grups antiturístics, aquestes protestes i actes vandàlics poden 

ser coneguts a nivell internacional, d’aquí la importància de cuidar la imatge del 

destí i de què les administracions condemnin qualsevol tipus d’acció en aquests 

sentit.  

Davant els fets esmentats, els empresaris i hotelers a Balears, CAEB, FEHM, 

han demanat a les administracions i en concret a la Ministra Reyes Maroto, 

mesures per a aturar la turismofòbia a les illes, després dels darrers casos de 

manifestacions i pintades contra el turisme a Balears, però que també es 

produeixen a altres indrets d’Espanya. S’ha reivindicat també que al turisme se 

li doni la importància que es mereix. 

Aquesta campanya radical contra el turisme en les Illes Balears posa en risc 

l'evolució positiva de les dades, que mostren que la indústria turística a les Illes 

Balears és un sector econòmic estratègic i molt necessari per a crear riquesa, 

llocs de treball i aconseguir un òptim desenvolupament social.  

Per tot això, hem de defensar novament al sector turístic com a part de la nostra 

identitat hospitalària i demostrar amb fets que estam al costat dels nostres 

turistes i visitants davant aquests atacs totalment injustificats i gratuïts. 

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



 

ACORDS 

PRIMER.- L’Ajuntament d’Escorca condemna qualsevol acció violenta, acte 

vandàlic o manifestació fòbica contra els interessos turístics de les Illes Balears.  

SEGON.- L’Ajuntament d’Escorca insta a la Conselleria d'Innovació, Recerca i 

Turisme del Govern de les Illes Balears a actuar amb contundència davant els 

actes vandàlics contra el sector turístic o manifestacions de fòbia explicita contra 

les persones que ens visiten i en particular, a perseguir judicial o 

administrativament els actes vandàlics concrets que es produeixin, en la 

modalitat que sigui, susceptibles de ser sancionats, o bé denunciar-los davant la 

Fiscalia i, si escau, personant-se en qualsevol diligència que estigués oberta per 

aquesta raó.  

 

 

TERCER.- L’Ajuntament d’Escorca insta a la Conselleria d'Innovació, Recerca i 

Turisme del Govern de les Illes Balears a impulsar mesures per a protegir la 

imatge turística de les Illes Balears i preservar el seu prestigi com a destí 

hospitalari i de qualitat per combatre els efectes d'aquesta campanya intimatòria 

pugui tenir sobre els potencials visitants que tinguin previst triar a les Illes Balears 

com la seva destinació turística.  

QUART.- L’Ajuntament d’Escorca insta a la Conselleria d'Innovació, Recerca i 

Turisme del Govern de les Illes Balears, que conjuntament amb els diferents 

Consells Insulars i Ajuntaments es dugui a terme una campanya pro-turisme, per 

tal d’apropar aquesta important indústria a la ciutadania amb l’objectiu de 

revaloritzar la figura del turista i del fet turístic com a font de beneficis per al 

conjunt de la societat. 

CINQUÈ.- L’Ajuntament d’Escorca insta al Ministeri de Indústria, Comerç i 

Turisme,  que prengui consciència d’aquesta situació i que inicií les mesures 

necessàries, dins del seu marc competencial, perquè fets com aquests no es 

tornin a produir. 

23 de juliol de 2018 

LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

 

 
Els reunits acorden per unanimitat la seva aprovació plena.  
 
 
 
4.- Moció del Grup Municipal Popular per a la millora d’atenció sanitària en 
cas d’urgències al municipi d’Escorca.  
 
Seguidament, es dona compte als reunits de la moció que a continuació 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 MILLORAR EL SERVEI D’ATENCIÓ SANITÀRIA EN CAS 

D’URGÈNCIES AL MUNICIPI D’ESCORCA. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

Escorca és una destinació turística de primer ordre, no només pel sol i platja del 

mesos d’estiu, si no també, per ésser un dels punts més importants d’aquesta 

illa com a destinació del turisme de senderisme, ciclisme, cultural i espiritual i 

pels amants de la natura. Aquestes característiques converteixen el municipi 

amb una destinació turística que abasta pràcticament tots els mesos de l’any, 

començant la temporada el mes de febrer i fins avançat el mes de novembre. El 

mesos de desembre i gener l’activitat es concentra principalment en els caps de 

setmana. 

Això suposa un volum de milers de visitants, tant turistes com residents, que 

realitzen activitats esportives com senderisme, escalada, ciclisme, etc i, per tots 

es conegut, el volum de rescats de muntanya que hi ha el nostre municipi.  

Cal recordar que Escorca compte amb un espai habilitat com a centre sanitari 

dins el Santuari de Lluc i, aquest només té serveis de metge pels veïnats del 

municipi els dimarts de cada setmana de 9:00 a 10:30 hores. També hi ha un 

centre sanitari a Sa Calobra i que compte amb un infermer destinar per la 

Conselleria de Salut per poder fer les primeres atencions i cures els mesos de 

mes afluència que normalment va entre maig a mitjans octubre.  

Però el principal problema que ens trobem és quan hi ha accidents greus en el 

nostre municipi i és necessari la presència de una ambulància amb urgència. 

Segons hem pogut comprovar hi ha hagut qualque cas que per arribar 

l’ambulància a zones com Sa Calobra ha arribat a estar dues hores des del 

moment que s’ha avisat. Això evidentment en cas d’una urgència greu pot 

suposar la mort del accidentat. 

Conscients de que el municipi d’Escorca conta amb una orografia complicada, 

carreteres estretes, amb moltes voltes i amb un tràfic intens a segons quines 

hores del dia, a més de que, els mesos de primavera i tardor hi ha una afluència 

de ciclistes i senderistes que ens obliguen a tenir més precaució en la circulació 

per aquestes carreteres.  

Recordar que l’Hospital d’Inca està a menys de 30 minuts del Santuari de Lluc i, 

al mateix temps com a màxim una hora fins a Sa Calobra. 

Tots som coneixedors de les darreres notícies d’accidents greus que hem patit 

el nostre municipi i, amb la intenció de millorar el servei d’atenció sanitària per a 

les urgències conseqüència d’accidents proposem a aquest Ajuntament el 

següent  

ACORD 



PRIMER.- L’Ajuntament d’Escorca sol·licita a la Conselleria de Salut una 

ambulància medicalitzada per a poder atendre urgències (infarts, coronaries, 

traumes, etc.) que estigui ubicada en el municipi d’Escorca, durant els mesos de 

més afluència de visitants.  

SEGON.- En cas de no ésser possible la primera opció sol·licitem el compromís 

de que a l’Hospital d’Inca hi hagi una unitat d’actuació ràpida dotada amb un 

metge per atendre les emergències que puguin sorgir el nostre municipi amb el 

menor temps possible, reiterant la especialitat sol·licitada en el punt anterior. 

TERCER.- Sol·licitar a la Conselleria de Salut si estaria en disposició de poder  

construir un centre de Salut nou a Escorca, prèvia cessió de terrenys per part de 

l’Ajuntament, per donar servei d’assistència sanitària al nostre municipi. 

EL/LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR” 

 
Els reunits, acorden per unanimitat, donar-li conformitat plena.  
 
 
5.- Donar compte Decrets de Batlía. 
 
Seguidament, es dona compte als reunits de la relació de Decrets de Batlía que 
es detalla a continuació.  
 

- Decret aprovació llicència municipal d’obres a Santuari de LLuc, per a les 

de Sanejament Teulada Sa Font coberta. 06/06/2018 (67) 

- Decret aprovació llicència municipal d’obres a Rafael Marques Cardell, 

per a les de construcció de caseta per a comptador d’aigua potable. 

06/06/2018 (68) 

- Decret aprovació llicència municipal d’obres a Joan Ramon Villalonga, 

IBANAT, per a les de restauració safareig Binifaldó. 11/06/2018 (70) 

- Decret autorització Travessa Tramuntana 2018. 14/06/2018 (71) 

- Decret autorització cronoescalada barranc de biniaraix. 14/06/2018 (72) 

- Decret autorització Concert torrent de Pareis. 14/06/2018 (73) 

- Decret adjudicació compra vehicle elèctric. 06/07/2018 (74) 

- Decret autorització canvi titular sepultura cementeri rural d’Escorca. 

07/07/2018 (75) 

- Decret autorització XXXIX Pujada part forana. 11/07/2018 (76) 

- Decret autorització sessió fotogràfica catàleg de moda. 11/07/2018 (77) 

- Pàgina 78 anul·lada per error d’impressió.  

- Decret aprovació factura VO 1800026 de data 12/07/2018 adquisició 

vehicle Nissan Leaf Acenta matrícula 6656 KCB (79) 

- Decret aprovació factura VO 1800025 de data 12/07/2018 adquisició 

vehicle Nissan Navara. 12/07/2018 (80) 

- Decret autorització filmació ciclistes. 19/07/2018 (81)  

 

Els reunits es donen per assabentats 
 



 
6.- 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. 
 


