
ACTA DEL PLE EN SESSIÓ AORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL 30 DE NOVEMBRE DE 2017 

  
A la Vila d'Escorca a 30 de novembre de 2017 essent les 19:00 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, Sr. Bernat Vallori Mairata i el Sr. Sebastià Amengual Sastre,  
assistits pel Secretari de la Corporació Sr. Joan Marqués Company. 
 
Obert l’acte per la Presidència, es va procedir a la lectura de les actes 
corresponents als plenaris de 5 d’octubre i 7 de novembre, que foren aprovades 
per unanimitat.  
 
Acte seguit s’adoptaren els acords següents:  
 
1.- Conveni de col·laboració entre el Consorci per a la millora de les 
infraestructures turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de 
l’Oferta de l’illa de Mallorca i l’Ajuntament d’Escorca per a l’execució 
d’obres del projecte de soterrament de xarxes aèries de baixa tensió i 
telecomunicacions. 
 
Seguidament pel Sr. Batle es dona compte als presents que en dates passades 
hem rebut l’esborrany de Conveni de col·laboració entre el Consorci per a la 
millora de les infraestructures turístiques i per al Foment de la 
Desestacionalització de l’Oferta de l’illa de Mallorca i l’Ajuntament d’Escorca per 
a l’execució d’obres del projecte de soterrament de xarxes aèries de baixa tensió 
i telecomunicacions, obra de la que s’ha aprovat la financiació per part del 
consorci de la Borsa d’allotjaments Turístics, als efectes de la seva revisió i si 
cal, la seva aprovació.  
Vist el conveni remès, del que es donen per assabentats, i trobant-lo conforme 
en tots els seus termes, els reunits acorden per unanimitat donar-li conformitat i 
aprovar-lo; remetre certificació de l’acord adoptat al Consorci Borsa 
d’Allotjaments Turístics, als efectes oportuns i facultar al Sr. Batle per signar els 
documents necessaris per donar-li efectivitat.  
Es posa de manifest als presents que el propi conveni al punt 3.2a (obligacions 
de l’ajuntament d’Escorca) assenyala que l’ajuntament haurà de redactar el 
corresponent projecte d’execució en un termini màxim de tres mesos per a la 
seva supervisió i aprovació per part del consorci Borsa d’Allotjaments Turístics.  
En aquest punt el Sr. Batle assenyala que el referit projecte ja ha estat redactat 
per l’Ajuntament d’Escorca ai remés al consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, 
juntament amb la petició de subvenció en el seu moment efectuada, projecte que 
ja fou objecte de revisió per part del Consorci i les indicacions assenyalades foren 
complimentades en el seu moment.  
Per aquest fet es sotmet a consideració dels presents sol·licitar al consorci Borsa 
d’Allotjaments Turístics que doni per complimentat aquest tràmit de remissió del 
projecte i es procedeixi a les tasques de valoració del mateix i, en el seu cas, 
donar-li la conformitat. Aquesta circumstància obeeix a que les obres en qüestió 
han d’executar-se al Port de Sa Calobra i per raons de climatologia i de la 
necessitat d’executar-les fora de temporada turística, seria molt necessari que 



es poguessin iniciar a principi de l’any 2018. 
Els reunits vista la proposta, acorden aprovar-la per unanimitat.  
 
2.- Modificació Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids 
urbans del municipi d’Escorca.  
 
 
 
 
3.- Declaració FEMP 25 de novembre de 2017, dia internacional de 
l’eliminació de la violència contra la dona. 
 
 
Seguidament, es posa en coneixement dels assistents la declaració del dia 
internacional de l’eliminació de la violència contra la dona que a continuació es 
transcriu:  
 
 
 

“DECLARACION FEMP 
25 DE NOVIEMBRE DE 2017, DIA INTERNACIONAL  

DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 

La Federación Española de Municipios y Provincias se suma, como viene haciendo todos los años, 
a la conmemoración con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, reiterando su compromiso en la erradicación de todas y cada una de 
las formas de violencia de genero existentes, así como apoyando e impulsando medidas que 
promuevan su eliminación.  
 
La violencia de género constituye la mayor vulneración de derechos y libertades básicas, está en 
contra de los principios de igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad que son 
inherentes a todos los seres humanos; tiene consecuencias demoledoras para la sociedad y está 
tan arraigada a ella que ya es un hecho estructural por lo que su eliminación ha de ser una tarea 
que compete a toda la sociedad y que exige que todos los poderes políticos, fuerzas sociales e 
individuos, trabajen unidos para alcanzar su total erradicación. 
 
La evidencia de esta lacra y la presión social han hecho que la violencia contra las mujeres sea  
reconocida como Asunto de Estado. 
 
Hace un año que el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley por la que se 
instaba al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género, un gran paso que ansía dar respuesta real a las necesidades actuales del sistema de 
prevención y abordaje de la violencia machista. 
 
El debate para el Pacto implantado en el Congreso, en el Senado y en el Observatorio Estatal de 
Violencia sobre la Mujer ha supuesto un espacio de análisis, intercambio y deliberación entre el 
sector social y las administraciones públicas, en el que las Corporaciones Locales, a través de la 
FEMP, han ofrecido un apoyo fundamental en materia de gobernanza local sobre Violencia de 
Género. Su suscripción garantiza la generación de las alianzas necesarias para el abordaje eficaz 
de esta lacra. 



Por todo lo anterior, los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Conseils Insulares adheridos a 
la FEMP reafirmamos nuestro compromiso para seguir impulsando políticas que garanticen los 
derechos de las mujeres y de los menores con el objetivo de conseguir una sociedad libre de 
miedo y para ello: 

 

• Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a 
todas las voces que claman por el fin de la violencia de género, barrera infranqueable en 
el camino hacia una sociedad en la que hombres y mujeres vivan en libertad e igualdad. 
 

• Reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las competencias en esta 
materia así como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno 
y las CCAA, asegurar la asistencia adecuada, suficiente y necesaria para garantizar la 
recuperación de todas las víctimas de violencia de género en todos nuestros pueblos y 
ciudades. 
 

• Reconocemos la importancia de trabajar en la erradicación de las actitudes y los 
comportamientos cotidianos que, instalados en la vida diaria, reproducen y perpetúan 
la desigualdad, origen de la violencia de género;  

 

• Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y 
resaltamos nuestra preocupación por el índice en aumento de menores asesinados a 
manos de sus padres como instrumento de control y de poder sobre las mujeres. 

 

• Debemos seguir promoviendo y apoyado medidas para la prevención y la detección, así 
como de sensibilización de toda la población. Trabajar en medidas desde marcos de 
actuación integrales, donde la transversalidad sea un hecho que impregne cada ámbito 
laboral de atención y protección de las mujeres y menores víctimas de violencia de 
género”. 
 

 

 
Els reunits, a la vista de la declaració precedent, acorden per unanimitat fer-la 
com a pròpia i sumar-se a les dels altres ajuntaments a través del Ple, reclamant 
el final d’aquesta lacra social.  
 
 
 
 
4.- Decrets de Batlía.-  
 
Acte seguit, es dona compte als reunits de la relació de Decrets de Batlía que a 
continuació es detalla:  
 

- Decret ajuda econòmica situació familiar, a la Sra. Adina Chiricuta. 
6/10/2017 (157) 

- Decret aprovació primera i unica certificació obres de “Reforma i 
Modernització de l’enllumenat públic de la urbanització d’Es Guix”. 
10/10/2017 (158) 

- Decret autorització filmació TV Movie a Tronos Fresco S.L. 13/10/2017 
(159) 



- Decret aprovació factures mes d’agost. 17/10/2017. (161-162) 
- Decret aprovació factures mes de setembre. 23/10/2017. (163-164) 
- Decret autorització filmació anunci publicitari a Palma Pictures. 

26/10/2017 (165) 
-  (Decret autorització Rally Dijous Bo. 26/10/2017. (166) 
- Decret aprovació ajuda Fons social matricula UIB. 30/10/2017 (167) 
- Decret aprovació llicencia obres a Antonia Colom per a les de “Elevació 

mur de contenció” a Sa Calobra. 30/10/2017 (168) 
- Decret autorització Caimari Epic Trail. 3/11/2017 (169) 
- Decret nomenament batle accidental per absència del batle. 7/11/2017 

(171) 
- Decret autorització filmació anunci publicitari Palma Pictures. 13/11/2017 

(172) 
- Decret autorització Tramuntana Travessa 2017. 17/11/2017 (173) 
- Decret adjudicació treballs redacció EIA a Maingser 2017 SLU. 

21/11/2017 (174) 
- Decret autorització filmació anunci publicitari The Local Production 

Company, S.l . 22/11/2017. (175) 
- Decret adjudicació serveis de prevenció laboral “Sistemas y estudiós 

preventives Laborales SL. 23 de desembre 2017. (1) 
- Decret admissió licitació llicencia temporal taxi  Francisco Garzón. 

24/11/2017 (2) 
 
Els reunits 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 el punt 
“Política de Turisme sostenible del Municipi d’Escorca”. 
 
Els reunits per unanimitat acorden votar favorablement la declaració 
d’urgència dels punt presentat. 
 
 

POLÍTICA DE TURISME SOSTENIBLE DEL MUNICIPI D’ESCORCA 
L’Ajuntament d’Escorca, com màxim responsable del municipi d’Escorca, 
conscient de la necessitat d’adoptar mesures de planificació i gestió del sistema 
turístic actual que permetin garantir un desenvolupament turístic sostenible al 
llarg del temps, de forma que quedin cobertes les necessitats presents i futures, 
mantenint la integritat cultural, la cohesió social i els processos ecològics 
essencials, es compromet a promoure un model turístic basat en la sostenibilitat, 
entenent aquesta com el conjunt del desenvolupament humà dels residents 
d’Escorca i el grau de sostenibilitat ambiental, cultural i socioeconòmica de la 
activitat turística.  
L’Ajuntament d’Escorca assumeix els principis i objectius de l’Agenda 2030 per 
al Desenvolupament Sostenible, aprovada en setembre de 2015 per l’Assemblea 
General de Nacions Unides, així com els principis adoptats en la Carta Mundial 
de Turisme Sostenible i en la Conferència de les Parts de la Convenció Marc de 
Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP21).  
Per a tals efectes, l’Ajuntament d’Escorca es compromet a: 



• Millorar i aprofitar l’impacte positiu de les activitats turístiques que es duen 

a terme en el terme municipal i prevenir i minimitzar els impactes negatius 

que se poden ocasionar. En aquest sentit, es compromet a treballar per 

aconseguir un destí turístic inclusiu, segur, resilient i sostenible.  

• Treballar per millorar de forma continuada en tots els àmbits de la 

sostenibilitat turística del destí, millorant el comportament i la interacció 

sociocultural, econòmica i ambiental amb l’entorn i promovent el benestar 

per a tothom.  

• Adoptar mesures que permetin la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic i 

els seus efectes, garantint al mateix temps la sostenibilitat turística i el 

continu desenvolupament social del municipi. A més, es compromet a 

garantir modalitats de consum i producció sostenibles; conservar els 

ecosistemes marins i terrestres i els seus recursos; garantir la 

disponibilitat d’aigua i l’accés a una energia assequible, segura, sostenible 

i moderna per a tothom. 

• Satisfer tant els turistes com els residents, involucrant ambdues parts en 

les decisions preses en matèria de turisme i facilitant en la mesura de les 

seves possibilitats l’equilibri entre la integració del visitant i el respecte i 

convivència amb els residents.  

• Garantir les condicions de seguretat i salut del municipi, per bé dels 

turistes i residents.  

 
Amb la assumpció d’aquests compromisos, Escorca aposta per treballar per la 
seva consolidació com a destí turístic diferenciat, sostenible i per ser un referent 
en temes d’innovació, medi ambient i qualitat”.  
 
Els reunits  acorden per unanimitat donar-li conformitat plena.  
 
 
 
5.- Precs i preguntes 
No es varen produir.  
 
I, sense més assumptes de que tractar i essent les 20:00 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.  
 


