ACTA DEL PLE EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE
L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL 16 DE GENER DE 2018
A la Vila d'Escorca a 16 de gener de 2018 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.- Sol·licitud del Pla Especial d’ajudes 2018 a favor de tots els ajuntaments (excepte
Palma) i entitats locals menors de Mallorca per dur a terme actuacions d’estalvi i
d’eficiència energètica i l’adquisició de vehicles 100% elèctrics per a la prestació de
serveis.
Seguidament es dona compte als presents de la convocatòria del Consell de Mallorca d’un
pla especial d’ajudes 2018 a favor de tots els ajuntaments de Mallorca per dur a terme
actuacions d’estalvi i eficiència energètica i l’adquisició de vehicles 100% elèctrics, per
a la prestació de serveis de l’article 26 de la Llei 7/85, de 2 d’abril.
En la convocatòria ens dona termini fins el proper dia 21 de gener per formular petició
d’inclusió de l’ajuntament d’Escorca en el Marc del Pla esmentat, tot significant que en
la comunicació inicial el Consell de Mallorca atorga a aquest Ajuntament una subvenció
de 28.300 €.
A la vista de la convocatòria esmentada i de les necessitats municipals, el Sr. Batle sotmet
a consideració dels reunits la conveniència de procedir a l’adquisició d’un vehicle
turisme, per dedicar als serveis generals de la brigada municipal i als serveis
corresponents, amb un pressupost de 25.350€,més l’import de l’IVA corresponent, 21%,
el que dona un pressupost total IVA inclòs de 30.673,50 €.
Els reunits a la vista de la petició del Sr. Batle i de la convocatòria efectuada pel Consell
de Mallorca, acorden per unanimitat donar-li conformitat en tots els seus termes i remetre
la petició juntament amb la documentació detallada a la convocatòria al Consell de
Mallorca, als efectes oportuns.
Seguidament, i en tràmit d’urgència, que fou declarada per unanimitat dels presents es
passa a tractar altres dos punts al plenari. En primer lloc una petició de subvenció al
Consell de Mallorca, departament de Cultura, Patrimoni i Esports, per procedir a
l’adquisició de prestatges per a l’arxiu municipal i en segon lloc la ratificació de
l’aprovació per resolució de batlía de l’aprovació del projecte i plec de condicions de les
obres de “Adequació de voravia i barana de protecció al Port de Sa Calobra”.
2.- Petició subvenció Consell de Mallorca, departament de Cultura, Patrimoni i
Esports per a inversions d’Equipaments culturals de les entitats d’Administració
Local.
A continuació es posa de manifest als presents que al BOIB nº2 de data quatre de gener
de 2018 publica la convocatòria del Consell de Mallorca més dalt detallada.

A la vista de l’esmentada convocatòria i de les necessitats d’aquest ajuntament d’Escorca
per a l’adquisició de prestatges per a l’arxiu municipal, s’ha procedit a sol·licitar el
corresponent pressupost.
És així que a la vista del mateix que puja a l’import de 1496 €, IVA no inclòs, per procedir
a l’adquisició de vuit prestatges, el Sr. Batle proposa als presents la conveniència de
procedir a sol·licitar la subvenció esmentada.
Els reunits a la vista de la proposta del Sr. Batle acorden per unanimitat donar-li
conformitat en tots els seus termes i remetre-la al Consell de Mallorca, departament de
Cultura, juntament amb còpia del pressupost abans detallat.
3.- Ratificació de l’aprovació per resolució de batlía de l’aprovació del projecte i plec
de condicions de les obres de “Adequació de voravia i barana de protecció al Port
de Sa Calobra”.
A continuació pel Sr. Batle es dóna compte als presents que el Consell de Mallorca en el
marc del Pla Especial d’ajudes 2017-2018 a les Corporacions Locals de Mallorca per a
obres i serveis de competència Municipal, entre altres, hi ha inclòs les obres de
“Adequació de voravia i barana de protecció al Port de Sa Calobra”, amb un pressupost
de 134.848, 34 €, amb una subvenció del 100 % de la inversió.
Que per a l’adjudicació de les esmentades obres, ha atorgat un termini fins el 31 de març
del 2018.
Tota vegada que el termini ressenyat pot esdevenir curt, es va procedir a redactar el plec
de condicions de les esmentades obres i per raons d’urgència, el Sr. Batle va decretar
l’aprovació del Projecte en qüestió i del plec de condicions que serveix de base a
l’adjudicació, per resolució de data 5 de gener de 2018.
Que la resolució precedent va ser remesa al BOIB, sotmetent a informació pública als
efectes que poguessin presentar-se al·legacions o reclamacions, tant l’aprovació del
projecte, com l’aprovació del plec de condicions, circumstància que fou publicada al
BOIB nº 4 de data 9 de gener de 2018.
És així que es troba convenient sotmetre a ratificació de l’ajuntament Ple la resolució de
data 5 de gener 2018, que es dóna per reproduïda.
Els reunits a la vista de la proposta del Sr. Batle, acorden per unanimitat donar-li
conformitat en tots els seus termes.
I, sense més assumptes de que tractar i essent les 13:30 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.

