
ACTA DEL PLE EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL 27 DE MARÇ DE 2018 

  
A la Vila d'Escorca a 27 de març de 2018 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 de les 
Sessions anteriors, que foren aprovades per unanimitat.  
 
Acte seguit s’adoptaren els acords següents:  
 
1º.- NOMENAMENT REPRESENTANTS MUNICIPALS AL CONSORCI 
BORSA ALLOTJAMENT TURÍSTICS.  
 
En el present punt, es dona compte als reunits, d’un escrit de l’Agencia del 
Turisme de les Illes Balears, Consorci borsa Allotjaments turístics en el que es 
sol·licita el nomenament dels representants del Consorci Borsa d’Allotjaments 
Turístics en els òrgans col·legiats del conveni de col·laboració subscrit  amb 
l’ajuntament per a l’execució del projecte de “Soterrament de Xarxes aèries de 
baixa tensió i Telecomunicacions al Port de Sa Calobra”. 
 
Els reunits, a la vista de l’escrit referenciat, acorden per unanimitat nomenar els 
següents representants al Consorci:  
 
Antoni Solivellas Estrany, Batle 
Joan Marqués Company, Secretari 
Joan Palou Cantallops, Tècnic Municipal. 
 
 
2º.- FESTES LOCALS 2019 
 

Seguidament, es dona compte als presents de l’escrit de la Conselleria de 

Treball, Comerç i Indústria, Direcció General de Treball, en el que en el marc del 

que disposa el Decret 75/1998 de 31 de juliol, pel qual es regula el calendari de 

festes de la CAIB, es remet el calendari de dies festius per a l’any 2019 i sol·licita 

a aquest Ajuntament determini les dues festes locals a l’àmbit municipal. 

Els presents, una vegada debatut el tema, acorden per unanimitat determinar 

com a dies festius a l’àmbit municipal els següents: 

- 17 de gener, Sant Antoni 

- 14 de novembre, Dijous Bo.  

 
 
 



3º.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT 
D’ESCORCA SOBRE LA DEFENSA DE LA CAÇA A MALLORCA.  
 
A continuació es dona compte als reunits de la Moció presentada pel Grup 
Municipal del Partit Popular 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 LA DEFENSA DE LA CAÇA A MALLORCA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La caça a les Illes Balears ha estat sempre una tradició, i una part molt important 

de la nostra cultura com a poble mediterrani, amb marcades arrels amb el camp, 

la natura i el medi ambient. 

Darrerament, els governants del Pacte d'esquerres han decidit que no es pot 

caçar, i en conseqüència no es poden realitzar els campionats de tir al colomí i 

guàtleres, com sempre s'havia fet a les Illes Balears. La Llei de Benestar animal 

de Balears ha prohibit aquests campionats de tir, cosa que ha provocat que els 

nostres caçadors hagin de marxar a la península, quan històricament aquest 

campionat sempre s'havia celebrat a les Illes. És per això, que la Federació 

Balear de Caçadors, ha hagut d'organitzar, pel proper mes de març, el seu 

Campionat de Balears a València, on sembla que entenen més aquesta tradició 

i per això, no l'han prohibida. 

Els caçadors actuen com agents mediambientals, ja que la seva activitat propicia 

el manteniment del medi ambient en els seus vedats, amb una protecció continua 

que manté l’equilibri de les espècies autòctones. 

Es tracta d'una mostra més del tarannà poc dialogant d'un Govern d'esquerres 

que prohibeix tot el que no l'hi agrada, sense comptar amb els sectors afectats, i 

que no respecta les tradicions de les Illes Balears, sinó que les allunya del poble 

i les fa desaparèixer. 

 

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

ACORD 

 

Primer.- L'Ajuntament d’Escorca insta al Consell de Mallorca a defensar, ja que 

es tracta d'una competència seva, els drets dels caçadors davant els atacs i les 

intromissions del Govern Balear.  

22 de març de 2018.-EL/LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 



 

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

conformitat plena i remetre certificació del present acord al Consell de Mallorca. 

 
 
4º.- RELACIÓ DE DECRETS 
 
Acte seguit, es dona compte als reunits de la relació de Decrets de batlía que a 
continuació es detalla:  

- Decret aprovació llicència obres Rafael Marqués, “Reparació de finestres 
i humitats al garatge i traster, port de Sa Calobra. 24/01/2018 (19) 

- Decret ajuda Fons social matricula Josep Alorda. 25-01-2018 (20) 
- Decret adjudicació treballs redacció EIA. 26/01/2018 (21) 
- Decret autorització carrera Tomir 2018. 07/02/2018 (22) 
- Decret aprovació despesa prestació de serveis Virtual Think. 07/02/2018 

(23) 
- Decret autorització XIV Rally Isla de Mallorca. 15-02-2018 (24) 
- Decret autorització filmació documental  . 15/02/2018 (25) 
- Decret aprovació llicència obres a Rafael Marqués Cardell, per a les de 

“Mur de contenció” al Port de Sa Calobra. 16/02/2018 (26) 
- Decret aprovació factures mes de gener. 28/02/2018 (27-28) 
- Decret aprovació llicència obres instal·lació hivernacle desmuntable finca 

Son Amer. 02/03/2018 (29) 
- Decret aprovació llicència municipal obres a Bartolomé Pascual, per a 

reparar les juntes de la façana, al Port de Sa Calobra, 5. 02/03/2018 (30) 
- Decret aprovació llicencia municipal d’obres a Muntanya Agroforestal per 

a les de “Rehabilitació i reforma d’habitatge al polígon 1 parcel.la 27 a la 
finca Muntanya. 02-03-2018 (31) 

- Decret aprovació llicència municipal  d’obres a Rafael Marqués Cardell, 
per a les de  (col·locació canal i tub evacuació aigües pluvials al port de 
Sa Calobra, 21-03-2018 (32) 

- Decret autorització IX Mallorca 312. 06/03/2018 (33) 
- Decret representació Batle a l’assemblea de Batles i Batlesses. 

13/03/2018 (34) 
- Decret aprovació factures mes de febrer. 15-03-2018 (35-36) 
- Decret autorització sessió fotogràfica. 22-03-2018 (37) 
- Decret autorització sessió fotogràfica. 22-03-2018 (38) 

 
Els reunits, a la vista de la relació precedent, 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 
següent:   
 

“VALIDACIÓ LICITACIÓ CONVOCADA EL 13 DE MARÇ DE 2018”. 
 



Els reunits per unanimitat acorden votar favorablement la declaració 
d’urgència dels punt presentat. 
 
 
5º.- VALIDACIÓ LICITACIÓ CONVOCADA EL 13 DE MARÇ DE 2018 
 
Seguidament pel Sr. Batle es dona compte als presents que en virtut del conveni 

subscrit amb el consorci d’allotjaments de places turístiques per dur a terme les 

obres de “Soterrament xarxa aèria de baixa tensió i telecomunicacions i millora 

instal·lació enllumenat públic al Port de Sa Calobra i així mateix resolució del 

Consell de Mallorca atorgant una financiació del 20 % del pressupost de les 

obres ressenyades, es va redactar i aprovar tant el projecte d’execució com el 

plec de condicions per poder dur a terme la licitació.  

Que una vegada sotmesos a informació pública ambdós instruments sense que 

es produïssin al·legacions o reclamacions, l’ajuntament d’Escorca va publicitar 

tal com marcava el plec de condicions al perfil del contractant en data 13 de març 

de 2018 anunci convocant la licitació de les esmentades obres. Al dit anunci no 

hi figurava data de finalització de presentació de sol·licituds per esser convidat a 

la licitació.  

En el marc de l’esmentada convocatòria al perfil del contactant varen sol·licitar 

esser admeses a la licitació les empreses Construcciones Llull Sastre; EMBASA; 

Centro de Montajes; Amer obres i Serveis i COEXA, totes elles  aportant sobre 

tancat amb documentació administrativa exigida per la clàusula onzena del Plec 

de condicions.  

En posterioritat i per garantir la transparència de la licitació i subsanar el punt de 

no haver detallat termini per presentar sol·licituds d’admissió a la licitació, es va 

publicar edicte al BOIB amb el mateix anunci que el publicat al perfil del 

contractant  del dia 13 de març de 2018 atorgant un termini de deu dies naturals 

per presentar peticions d’admissió a la licitació.  

Amb aquest anunci s’han anat presentant peticions d’admissió que obren a 

l’expedient, alguna amb documentació en sobre tancat i algunes sense cap tipus 

de documentació, presentant tant sols un escrit de sol·licitud de participació.  

A la vista de la problemàtica plantejada, cal recórrer al que detalla la clàusula 47 

del plec de condicions (prerrogatives de l’administració) quant assenyala: 

Aquest contracte té caràcter administratiu. L’òrgan de contractació té la 

facultat de resoldre quantes qüestions es produeixin durant la vigència del 

mateix, sobre la seva interpretació, modificació, efectes i extinció. 

Les resolucions que dicti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves 

prerrogatives seran immediatament executives, posant fi a la via 

administrativa 

És així i atenent que s’ha produït una duplicitat d’anuncis i als efectes de no 

perjudicar la bona fe contractual i la confiança empresarial en el marc de la 



present licitació, es proposa als reunits a l’empara de les facultats que té l’òrgan 

de contractació, que es el plenari de la Corporació:  

Primer.- Donar com a vàlid el primer anunci de licitació publicat al perfil del 

contractant en data 13 d’abril de 2018.  

Segon.- Mantenir així mateix els terminis detallats a l’anunci de licitació del 

passat 24 de març de 2018, considerant aquest anunci un complement de 

l’inicialment fet al perfil del contractant el dia 13 de març de 2018, als efectes de 

clarificar i determinar el límit temporal per sol·licitar esser admès a la licitació.  

Tercer.- Donar per bones i adequades a la convocatòria de licitació feta al perfil 

del contractant de data 13 de març de 2018, les sol. Licituds de participació 

presentades per les empreses abans detallades que ho varen dur a terme en 

període i de forma adequada en base a l’anunci referenciat, mantenint la seva 

prelació temporal.  

Quart.- Seguir la licitació fins a exhaurir el termini previst a l’anunci del 24 de 

març de 2018.  

Aquest és el parer del subscrit que es sotmet a consideració dels reunits, als 

efectes d’adoptar l’acord precedent”.  

La present proposta ve avalada per l’informe jurídic emès pel Secretari de la 

Corporació que tot seguit es detalla:  

 “Sol·licitat pel Sr. Batle informe jurídic en relació a la problemàtica plantejada 

per una doble anunciació de licitació d’obres de Soterrament xarxa aèria baixa 

tensió i telecomunicacions i millora instal·lació de l’enllumenat públic al Port de 

Sa Calobra, cal manifestar el següent:  

En virtut del conveni subscrit amb el consorci d’allotjaments de places turístiques 

per dur a terme les obres de “Soterrament xarxa aèria de baixa tensió i 

telecomunicacions i millora instal·lació enllumenat públic al Port de Sa Calobra i 

així mateix resolució del Consell de Mallorca atorgant una financiació del 20 % 

del pressupost de les obres ressenyades, es va redactar i aprovar tant el projecte 

d’execució com el plec de condicions per poder dur a terme la licitació.  

Que una vegada sotmesos a informació pública ambdós instruments sense que 

es produïssin al·legacions o reclamacions, l’ajuntament d’Escorca va publicitar 

tal com marcava el plec de condicions al perfil del contractant en data 13 de març 

de 2018 anunci convocant la licitació de les esmentades obres. Al dit anunci no 

hi figurava data de finalització de presentació de sol·licituds per esser convidat a 

la licitació.  

En el marc de l’esmentada convocatòria al perfil del contactant varen sol·licitar 

esser admeses a la licitació les empreses Construcciones Llull Sastre; EMBASA; 

Centro de Montajes; Amer obres i Serveis i COEXA, totes elles  aportant sobre 

tancat amb documentació administrativa exigida per la clàusula onzena del Plec 

de condicions.  



En posterioritat i per garantir la transparència de la licitació i subsanar el punt de 

no haver detallat termini per presentar sol·licituds d’admissió a la licitació, es va 

publicar edicte al BOIB amb el mateix anunci que el publicat al perfil del 

contractant  del dia 13 de març de 2018 atorgant un termini de deu dies naturals 

per presentar peticions d’admissió a la licitació.  

Amb aquest anunci s’han anat presentant peticions d’admissió que obren a 

l’expedient, alguna amb documentació en sobre tancat i algunes sense cap tipus 

de documentació, presentant tant sols un escrit de sol·licitud de participació.  

Al propi plec de condicions a la clàusula quarta, perfil del contractant, es detalla: 

Per tal d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa 

a l’activitat contractual d’aquest òrgan de contractació, es facilita a través 

de la pàgina web de l’Ajuntament d’Escorca tota la informació relativa a 

licitacions i adjudicacions.  

És evident que qualsevol anunci publicat al perfil del contractant, disposa de 

presumpció de legalitat i en el cas que ens ocupa, si es veu el contingut de 

l’anunci publicat el dia 13 de març de 2018, es clar i palès que es procedeix a la 

convocatòria de la licitació de les obres més a dalt assenyalades. El que va 

passar va ser que l’esmenat anunci no contemplava data límit de presentació de 

peticions per esser admesos a la licitació, defecte subsanable  i que es va produir 

en l’anunci del passat 24 de març de 2018, que a totes hores hem d’entendre 

com a complementari de l’anterior de dia 13 de març de 2018.  

A la vista de la problemàtica plantejada, cal recórrer al que detalla la clàusula 47 

del plec de condicions (prerrogatives de l’administració) quant assenyala: 

Aquest contracte té caràcter administratiu. L’òrgan de contractació té la 

facultat de resoldre quantes qüestions es produeixin durant la vigència del 

mateix, sobre la seva interpretació, modificació, efectes i extinció. 

Les resolucions que dicti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves 

prerrogatives seran immediatament executives, posant fi a la via 

administrativa 

És així i atenent que s’ha produït una duplicitat d’anuncis i als efectes de no 

perjudicar la bona fe contractual i la confiança empresarial en el marc de la 

present licitació i, a la vista de la situació succeïda, és la opinió del subscrit que 

el procediment de licitació iniciat amb l’anunci al perfil del contractant del dia 13 

de març de 2018, es vàlid en tots els seus termes, ja que es va fer en total 

transparència i publicitat, sense cap altre element que pogués posar en dubte la 

seva viabilitat i per aquets fets entén que caldria adoptar per l’òrgan de 

contractació, el plenari de la corporació, acord en el sentit següent:  

Primer.- Donar com a vàlid el primer anunci de licitació publicat al perfil del 

contractant en data 13 d’abril de 2018.  

Segon.- Mantenir així mateix els terminis detallats a l’anunci de licitació del 

passat 24 de març de 2018, considerant aquest anunci un complement de 



l’inicialment fet al perfil del contractant el dia 13 de març de 2018, als efectes de 

clarificar i determinar el límit temporal per sol·licitar esser admès a la licitació.  

Tercer.- Donar per bones i adequades a la convocatòria de licitació feta al perfil 

del contractant de data 13 de març de 2018, les sol. Licituds de participació 

presentades per les empreses abans detallades que ho varen dur a terme en 

període i de forma adequada en base a l’anunci referenciat, mantenint la seva 

prelació temporal.  

Quart.- Seguir la licitació fins a exhaurir el termini previst a l’anunci del 24 de 

març de 2018.  

Aquest és el parer del subscrit que es sotmet a consideració dels reunits, als 

efectes d’adoptar l’acord precedent”.  

Els reunits, per unanimitat es donen per assabentats de l’informe jurídic 

precedent i de la proposta de resolució presentada pel Sr. Batle, a la que donen 

conformitat en tots els seus termes.  

 
 
6º.- 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.  

 

 


