
 
 
 
ACTA DEL PLE EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL 2 D’ABRIL DE 2019 

  
A la Vila d'Escorca a 2 d’abril de 2019 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; el Sr. Sebastià Amengual Sastre, Sr. Bernat Vallori 
Mairata i el Sr. Sr. Carlos González Enseñat, 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 donar lectura a l’Acta de la Sessió anterior 
que fou aprovada per unanimitat.  
 
Acte seguit s’adoptaren els acords següents:  
 
 
1.- Sorteig membres Mesa Electoral.  
 
En compliment del que assenyala la Llei Orgànica del Règim Electoral General 
s’ha de procedir als sorteig dels membres que han de formar part de la Mesa en 
les properes Eleccions  a les Corts Generals 2019. 
 

Efectuat el sorteig, el resultat és el següent:  
 

PRESIDENT: JUAN SERRA CAPÓ 

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT: JAIME ANTICH SASTRE 

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT: GUILLEM SOLIVELLAS LLULL 

VOCAL PRIMER: XAVIER GARZÓN FEMENIAS 

PRIMER SUPLENT VOCAL PRIMER: ERNESTO MARIO COUTO 

SEGON SUPLENT VOCAL PRIMER: PERE GARAU GELABERT 

VOCAL SEGON: MARGARITA PALOU REBASSA 

PRIMER SUPLENT VOCAL SEGON: JAIME OLIVER SANSÓ 

SEGON SUPLENT VOCAL SEGON: SUSANA SANCHEZ DEAN  

 

2.- RESOLUCIÓ AL.LEGACIONS PRESENTADES A LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DE NORMES, SERVEI DE LLUC ZONA ESPAI LLIURE EL3-PUNT 

VERD. 

 



Seguidament es dona compte als presents del contingut d’un escrit presentat per 

D. Joan R. Vivern Jaume actuant com a apoderat del Bisbat de Mallorca, registrat 

d’entrada a aquest Ajuntament d’Escorca el dia 30 de novembre de 2018, RE 

685, en el que presenta al·legacions a l’aprovació inicial de la modificació puntual 

de les NNSS de planejament, relatives als usos a la zona d’espai lliure EL3 de 

Lluc, aprovació duta a terme pel Ple de l’ajuntament d’Escorca en Sessió de dia 

3 d’agost de 2017.  

Vist l’escrit referenciat es va donar compte a l’equip redactor perquè procedís a 

dur a terme l’informe tècnic en relació a les al·legacions presentades a 

l’esmentada modificació puntual de NNSS.  

Amb posterioritat l’equip redactor ens ha donat trasllat del seu informe que tot 

seguit es detalla:  

“INFORME RELATIU A LES AL·LEGACIONS A L’INFORMACIÓ PÚBLICA DE 
L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS USOS EN LA ZONA EL3 DEL PLA 
ESPECIAL DE PROTECCIÓ I REFORMA INTERIOR DE LLUC. 
  
El 3 d’agost de 2018 (BOIB n. 129, de 18.10.18) es va aprovar inicialment la modificació 
dels usos en la zona EL3 del Pla especial de protecció i reforma interior de Lluc i es va 
obrir un període per presentar al·legacions. Finalitzat el mateix i a sol·licitud de 
l’ajuntament d’Escorca s’emet aquest informe de contestació i proposta de resolució 
d’aquestes al·legacions. 
 
AL·LEGACIONS  
 
Juan R. Vivern Jaume (NR 685, de 30.11.18). Al·lega el següent:  
 
1. L’anunci publicat no inclou el localitzador per a accedir al document. 
2. Que ús de parc verd que es pretén implantar és incompatible amb l’actual d’espai 
lliure privat i aparcaments. 
3. Falta la identificació dels titulars afectats i, sent titular dels terrenys el Santuari de 
Lluc, notificació al mateix de l’acord adoptat. 
4. Falta de plànols informatius i d’ordenació. 
5. Falta el sistema d’adquisició d’aquest sòl a l’ésser de titularitat privada. 
6. La modificació té afeccions sobre l’estudi econòmic del planejament. 
7. Falta de la memòria de sostenibilitat econòmica que asseguri la viabilitat econòmica 
de la implantació com del posterior manteniment, conservació i gestió. 
8.  Falta un estudi d’alternatives. Aquest emplaçament limiten amb una zona AANP, XN 
2000 i usos restringit en el PORN, a més a prop del torrent i d’APR de lliscaments, erosió 
i incendis. 
 
Contestació:  
 
1. Si bé és cert que l’anunci no inclou l’adreça electrònica per a accedir a l’al·legació, 
això no ha impedit que s’hagi accedit a ella i s’hagi al·legat com ho demostra l’al·legació 
que ara es contesta. En qualsevol cas, la informació pública de 30 dies és possible 
només si prèviament s’ha obtingut la no subjecció a avaluació ambiental, en un altre cas 
aquesta hauria de ser de 45 dies. D’altra banda, hauria estat més adequat, en tractar-
se d’un planejament de desenvolupament, la notificació al propietari afectat, si bé, com 
s’ha assenyalat, aquest s’ha donat per assabentat en presentar l’al·legació. 
 



Proposta: desestimar aquesta al·legació, excepte en el supòsit del tràmit de 30 o 45 dies 
que haurà de ser comprovat per l’ajuntament. 
 
2. És evident que l’ús de “parc públic” és incompatible amb els usos actuals en espai 
lliure privat. L’objecte de la modificació del PEPRI és introduir aquest ús com a 
compatible. 
 
Proposta: desestimar l’al·legació. 
 
3. La identificació dels titulars afectats quan existeix un canvi d’ús és requisit per a 
l’aprovació de la modificació. 
 
Proposta: estimar l’al·legació, excepte que en l’expedient s’hagués inclòs la relació de 
titulars afectats. 
 
4. No existeixen plànols informatius i d’ordenació en tractar-se només d’una modificació 
de les normes urbanístiques. 
 
Proposta: desestimar l’al·legació. 
 
5. La modificació del PEPRI no pretén l’adquisició del sòl sinó ampliar els usos admesos 
en aquesta zona. Un altre tema és la titularitat privada del sòl i els acords o convenis 
d’utilització que l’entitat titular mantingui amb l’ajuntament i dels quals som aliens. 
 
Proposta: desestimar l’al·legació i remetre la seva consideració definitiva a l’ajuntament. 
 
6. La modificació afectaria l’estudi econòmic del PEPRI en el cas d’adquisició o 
expropiació d’aquest sòl per part de l’ajuntament però aquest no és l’objecte de la 
modificació. D’altra banda, es manté l’ús actual d’espai lliure privat pel que no cap 
l’expropiació d’aquest. 
 
Proposta: desestimar l’al·legació. 
 
7. La memòria de sostenibilitat econòmica es genera com a conseqüència d’actuacions 
de transformació urbanística  i no d’una ampliació d’usos en una determinada 
qualificació urbanística. En tot cas, quan s’hagi de dur a terme la instal·lació del “parc 
verd” s’haurà d’incloure en el projecte un apartat relatiu al cost de construcció i 
manteniment, així com la forma de finançament públic. 
 
Proposta: desestimar l’al·legació. 
 
8. L’estudi de sostenibilitat ambiental només analitza l’alternativa 0 (no actuar) i la 1 ja 
que es tracta d’una instal·lació que l’ajuntament ha considerat necessària i aquest, 
segons es raona en la memòria del DAE és l’emplaçament més adequat per 
accessibilitat menor impacte. D’altra banda, al contrari de com se cita en l’al·legació, no 
es tracta d’una instal·lació per als nuclis on hi ha més habitants sinó que està destinada 
a la gestió dels residus de la zona de Lluc com a conseqüència de l’existència del 
Santuari i de l’afluència de visitants que genera. 
 
Proposta: desestimar l’al·legació..- Escorca, 23 de gener de 2019.”- 
 
 
Vist l’informe precedent, que ha estat acceptat com a propi pels serveis tècnics 
municipals,  el Sr. Batle proposa als reunits acceptar-lo en tots els seus termes, donant-
li conformitat i proposant així mateix resoldre les al·legacions presentades pel Bisbat de 



Mallorca en el sentit detallat a l’informe referenciat i de l’acord que se n’adopti donar 
trasllat al Bisbat de Mallorca, als efectes oportuns.  
 
Els reunits a la vista de la proposta del Sr. Batle i de la documentació que s’ha presentat 
al plenari, acorden per unanimitat donar-li conformitat en tots els seus termes.  
 
 

3.- RESPOSTA INFORME COMISSIÓ BALEAR DE MEDI AMBIENT RELATIU 

A LA PETICIÓ D’EXHONERACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE 

SON MASSIP.  

Pel Sr. Batle es posa de manifest als presents que com es del seu coneixement 

aquest Ajuntament té en tramitació la modificació de NNSS tot sol·licitant 

l’exoneració de la obligatorietat d’implantar xarxa de sanejament a Son Massip.  

En el decurs de la tramitació de l’expedient en data 26 de juliol de 2018 RE 451, 

es va rebre escrit de la conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, 

Comissió Balear de Medi Ambient, tot enviat informe tècnic, document d’abast 

de la Modificació NNSS Xarxa sanejament Son Massip, d’Escorca. Document 

que es dona per reproduït.  

A la vista de l’esmentat document aquest Ajuntament d’Escorca ha sol·licitat 

informació tècnica respecte a la seva cumplimentació, tant de l’equip redactor de 

la modificació puntual detallada, com a l’enginyer agrònom, D. Joan Simonet 

Pons.  

Una vegada rebuda aquesta informació, que queda incorporada a l’expedient de 

la seva raó, el Sr. Batle la posa de manifest als presents, tot sol·licitant-los que li 

donin la seva aprovació i així pugui ser tramesa a la Comissió Balear de Medi 

Ambient, en l’esperança de que sia donada per conforme i es pugui procedir a 

l’informe favorable en el tràmit corresponent i pel que afecta al seu abast aquella 

modificació puntual de normes detallada.  

Els reunits a la vista de la documentació que se’ls hi ha posat de manifest i de la 

proposta al Sr. Batle, acorden per unanimitat donar conformitat a la 

documentació presentada així com a la proposta del Sr. Batle i remetre la 

documentació i certificació de l’acord adoptat a la Comissió Balear de Medi 

Ambient, als efectes oportuns.  

 

4.- APROVACIÓ CONVOCATÒRIA BASES PER A LES PROVES 

SELECTIVES PER A COBRIR, COM A FUNCIONARI DE CARRERA, UN 

LLOC DE FEINA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU D’ADMINISTRACIÓ 

GENERAL 

Pel Sr. Batle, es dona compte als present que al BOIB nº 30 de data 7 de març 

de 2019 es publica l’oferta pública d’ocupació per aquest any 2019 i que a la 

mateixa apareix una plaça vacant, auxiliar administratiu general, lloc de feina 

número F0000004RPT. 



Vist que durant el termini d’exposició pública d’aquesta oferta pública d’ocupació 

no s’han produït ni al·legacions ni reclamacions i per part dels serveis tècnic de 

la Corporació s’ha procedit a redactar les bases de les proves selectives per a 

poder procedir a la seva convocatòria.  

Tot seguit s’incorporen a l’acta de la seva raó les esmentades bases de les 

proves selectives. 

Per ser admesos a les proves selectives els aspirants hauran de reunir els 
següents requisits: 
 

• Ser espanyol o tenir la nacionalitat d’algun dels Estats membres de la Unió 
Europea d’acord amb les previsions contingudes a l’article 57 de Llei 7/2007, 
de 12 d’abril, pel que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

• Tenir acomplerts 16 anys d’edat i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa, 
ambdues edats referides al dia en que finalitzi el termini de presentació 
d’instàncies. 

• No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol de les 
administracions públiques. Igualment, no estar sotmès a sanció disciplinaria 
o condemna penal que impedeixi, en el seu Estat d’origen, l’accés a la funció 
pública en els supòsits d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. 

• Estar en possessió, o en condicions d’obtenir-ho en la data en que finalitzi el 
termini de presentació d’instàncies, del títol acadèmic exigit. 

• Posseir la capacitat funcional necessària pel desenvolupament de les 
corresponents funcions. 

• Estar en possessió del títol que acrediti el nivell B2 de coneixements de la 
llengua catalana (o qualsevol altre títol homologat equivalent). 
 

Els reunits a la vista de la documentació precedent acorden per unanimitat donar-

les conformitat i acordar dur a terme la convocatòria, amb una publicació inicial 

al BOIB i amb posterioritat al BOE, que serà la data que servirà de base per la 

presentació de les sol·licituds d’admissió a les esmentades proves selectives. 

S’acorda així mateix que es dugui a terme petició de membres per conformar la 

mesa/tribunal qualificador d’aquest concurs oposició.  

5.- APROVACIÓ INFORME PETICIÓ SOL.LICITUD OCUPACIO BENS DE 

DOMINI PÚBLIC INSTAL.LACIÓ QUIOSC-BAR CALA TUENT.  

Seguidament el Sr. Batle dona compte als reunits del contingut d’un escrit de la 

Demarcació de Costes de Balears, de data 15 de febrer de 2019, en el que 

sol·liciten informe d’aquest Ajuntament d’Escorca relatiu a la sol·licitud 

d’autorització per ocupació de béns de domini públic marítim terrestre estatal 

amb instal·lacions de temporada a un tram de costa anomenat Cala Tuent , 

d’aquest Municipi, essent el peticionari Inversiones Jorge Manuel 2015 S.L, com 

a representant de Pere Antoni Vicens Colom.  

Vista la petició d’informe més dalt detallada es va passar a informe dels serveis 

tècnics municipals que el varen evacuar en el sentit següent:  

 



“Vist registre d’entrada nº 144 de data 5 de Març de 2019 per part de la 

Demarcació de Costes de les Illes Balears, referent a la petició d’informe relatiu 

a la sol·licitud d’autorització per a la ocupació de Bens de Domini Públic Marítim 

Terrestre amb instal·lacions de temporada en un tram denominat Cala Tuent del 

Terme Municipal d’Escorca d’un Quiosc Bar essent el peticionari Inversiones 

Jorge Manuel 2015 SL, representat per D. Pere A. Vicens Colom segons projecte 

de l’enginyer Industrial Jaume Socias Llull en representació de Cubic consultors, 

cal INFORMAR:  

- Es tracta de la instal·lació d’un Quiosc Bar desmuntable a Cala Tuent 

d’una superfície de 20,80 m2 . 

La normativa aplicable en vigor és:  

- - Pla Territorial de Mallorca, a provat el 13 de desembre de 2004 BOIB nº 

180 ext. De 31-12-2004, modificació nº 1 aprovada el 3 de juny de 2010, 

BOIB nº 90 de 15-06-2010 i la modificació nº 2 aprovada el 13 de gener 

de 2011 BOIB nº 18 ext. De 4 de febrer de 2011 

- -Normes subsidiàries publicades el BOCAIB nº 22 de data 19 de febrer de 

1994. 

- El PORN de la Serra de Tramuntana, segons Decret 19/2007 de 16 de 

març publicat al BOIB nº 54 ext. D’11 d’abril de 2007. 

- Llei 12/2017, de 29 de desembre , d´urbanisme de les Illes Balears 

- Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears. 

- El projecte no consta amb el visat del Col·legi d’Enginyers Industrials, per 

tant s’ha de presentar visat.   

- Segons la memòria es tracta d’un Quiosc Bar desmuntable però no consta 

de documentació gràfica que ho justifiqui. S’ha de justificar aquest fet.  

- Segons el projecte, es descriu que la dimensió del Quiosc Bar podria estar 

exempt del compliment del Reial Decret 110/2010 de Supressió de 

Barreres Arquitectòniques. Aquest Reial Decret, ja no és d’aplicació per 

tant s’haurà de justificar el DB-SUA 

- Segons el PORN la zonificació és US COMPATIBLE 

- Segons el P.T.M. consta dins la zonificació d’ANEI (Àrea Natural 

d’Especial Interès) i està afectat per APR d’Erosió i APR d’inundacions, 

per tant, serà preceptiu informe favorable de: 

▪ Direcció General d’Espais Naturals 

▪ Direcció General de Recursos Hídrics. 



▪ Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca 

- El Quioscos Bar consta dins la zona de “Domini Públic Marítim Terrestre” 

per tal caldria informe favorable de la Demarcació de Costes de les Illes 

Balears. 

- Segons  la matriu d’usos del Sòl Rústic definit al PTM, es tractaria d’un 

ÚS PROHIBIT.  

 

Per tot l’exposat s’informa DESFAVORABLEMENT.  

 

Escorca, 29 de març de 2019.- El Tècnic Municipal. Signat.- Joan Palou 

Cantallops” 

 

Els reunits a la vista de l’informe tècnic precedent en el que informa 

desfavorablement la petició i vista la pròpia problemàtica del lloc de Cala Tuent, 

acorden per unanimitat informar DESFAVORABLEMENT la petició formulada 

per Inversiones Jorge Manuel 2015 S.L, com a representant de Pere Antoni 

Vicens Colom i remetre comunicació de l’acord adoptat a la Demarcació de 

Costes de les Illes Balears, perquè pugui procedir a la tramitació de l’expedient.  

 

6.- EXPROPIACIÓ PARCEL.LES NÚMERO 441, 447 I DESCONEGUT SENSE 

NÚMERO DE CALA TUENT.  

Seguidament pel Sr. Batle es dona compte als presents de la necessitat de 

procedir a iniciar els expedients d’expropiació per raons urbanístiques de les 

parcel·les nº 441, 447 i parcel·la de propietari desconegut, a Cala tuent d’aquest 

Municipi d’Escorca. 

Es dona compte als assistents de la documentació que avala l’expedient 

d’expropiació dels terrenys més a dalt assenyalats i a la vista dels mateixos els 

reunits acorden:  

Expropiació parcel.la 441 

Els reunits acorden: Primer.- Iniciar el procediment expropiatori dels bens i drets 

continguts a l’expedient de referència, aprovant la relació de propietaris afectats.  

Segon.- Autoritzar i ordenar les possibles indemnitzacions que es puguin produir.  

Tercer.- Comunicar als propietaris i titulars dels bens i drets que s’expropien que, 

en un termini de quinze dies des de la notificació del present acord, poden 

convenir amb l’ajuntament, lliurement i per avinença, l’alienació dels esmentats 

bens i drets i el termini de desallotjament. Si durant aquests termini no es 

presenta cap proposta a l’Ajuntament, o be aquest refusa les presentades, 

s’entendrà que no ha estat possible arribar a l’adquisició per avinença i 

continuarà el procediment expropiatori.  



Quart.- Disposar que s’iniciï l’expedient de fixació del preu just dels bens i drets 

respecte a l’alienació dels quals no s’arribi a cap avinença, segons l’apartat 

anterior, mitjançant l’obertura de les peces separades corresponents.  

Cinquè.- Sol·licitar al Consell de Govern de les Illes Balears la declaració 

d’urgència de l’ocupació dels bens i drets a expropiar en el present procediment.  

Sisè.- Disposar que aquets acords es publiquin al BOIB, al Tauler d’Edictes 

Municipal i a un periòdic de difusió provincial.  

Setè.- Notificar el present acord a totes les persones interessades de l’expedient, 

fent especial esment que, a la peça separada d’expropiació de la parcel.la de 

propietari desconegut, totes les actuacions administratives es duran a terme a 

través del BOIB; pàgina Web Municipal i Tauler d’anuncis de la Corporació, fins 

el moment que pugui aparèixer titular o propietari registral de l’esmentada 

parcel.la.  

Expropiació parcel.la 447 

Els reunits acorden: Primer.- Iniciar el procediment expropiatori dels bens i drets 

continguts a l’expedient de referència, aprovant la relació de propietaris afectats.  

Segon.- Autoritzar i ordenar les possibles indemnitzacions que es puguin produir.  

Tercer.- Comunicar als propietaris i titulars dels bens i drets que s’expropien que, 

en un termini de quinze dies des de la notificació del present acord, poden 

convenir amb l’ajuntament, lliurement i per avinença, l’alienació dels esmentats 

bens i drets i el termini de desallotjament. Si durant aquests termini no es 

presenta cap proposta a l’Ajuntament, o be aquest refusa les presentades, 

s’entendrà que no ha estat possible arribar a l’adquisició per avinença i 

continuarà el procediment expropiatori.  

Quart.- Disposar que s’iniciï l’expedient de fixació del preu just dels bens i drets 

respecte a l’alienació dels quals no s’arribi a cap avinença, segons l’apartat 

anterior, mitjançant l’obertura de les peces separades corresponents.  

Cinquè.- Sol·licitar al Consell de Govern de les Illes Balears la declaració 

d’urgència de l’ocupació dels bens i drets a expropiar en el present procediment.  

Sisè.- Disposar que aquets acords es publiquin al BOIB, al Tauler d’Edictes 

Municipal i a un periòdic de difusió provincial.  

Setè.- Notificar el present acord a totes les persones interessades de l’expedient, 

fent especial esment que, a la peça separada d’expropiació de la parcel.la de 

propietari desconegut, totes les actuacions administratives es duran a terme a 

través del BOIB; pàgina Web Municipal i Tauler d’anuncis de la Corporació, fins 

el moment que pugui aparèixer titular o propietari registral de l’esmentada 

parcel.la.  

Expropiació parcel.la de propietari desconegut 

Els reunits acorden: Primer.- Iniciar el procediment expropiatori dels bens i drets 

continguts a l’expedient de referència, aprovant la relació de propietaris afectats.  



Segon.- Autoritzar i ordenar les possibles indemnitzacions que es puguin produir.  

Tercer.- Comunicar als propietaris i titulars dels bens i drets que s’expropien que, 

en un termini de quinze dies des de la notificació del present acord, poden 

convenir amb l’ajuntament, lliurement i per avinença, l’alienació dels esmentats 

bens i drets i el termini de desallotjament. Si durant aquests termini no es 

presenta cap proposta a l’Ajuntament, o be aquest refusa les presentades, 

s’entendrà que no ha estat possible arribar a l’adquisició per avinença i 

continuarà el procediment expropiatori.  

Quart.- Disposar que s’iniciï l’expedient de fixació del preu just dels bens i drets 

respecte a l’alienació dels quals no s’arribi a cap avinença, segons l’apartat 

anterior, mitjançant l’obertura de les peces separades corresponents.  

Cinquè.- Sol·licitar al Consell de Govern de les Illes Balears la declaració 

d’urgència de l’ocupació dels bens i drets a expropiar en el present procediment.  

Sisè.- Disposar que aquets acords es publiquin al BOIB, al Tauler d’Edictes 

Municipal i a un periòdic de difusió provincial.  

Setè.- Notificar el present acord a totes les persones interessades de l’expedient, 

fent especial esment que, a la peça separada d’expropiació de la parcel.la de 

propietari desconegut, totes les actuacions administratives es duran a terme a 

través del BOIB; pàgina Web Municipal i Tauler d’anuncis de la Corporació, fins 

el moment que pugui aparèixer titular o propietari registral de l’esmentada 

parcel.la.  

Els reunits ho acorden per unanimitat.  

 

7.- RELACIÓ DE DECRETS  

Acte seguit es dona compte als reunits de la relació de Decrets que a continuació 
es detallen:  

- Decret autorització XV Rally Clásico Isla de Mallorca. 31/01/2019. (150) 

- Decret autorització gravació carrera Cala Tuent-Puig major. 31/01/2019 

(151) 

- Decret autorització filmació anunci publicitari Palma Pictures SL. 

04/02/2019 (152) 

- Decret aprovació factures mes de Gener.12/02/2019. (154) 

- Decret autorització sessió fotogràfica per a la Marca “SIS”. 13/02/2019 

(155) 

- Decret autorització temporada fotos a Sa Calobra, Mallorca Cycling. 

20/02/2019 (156) 

- Decret aprovació projecte obres de “Reforma i ampliació de l’Ajuntament 

(fase 2) accessibilitat i Barreres arquitectòniques”, i aprovació plec de 

condicions. 22/02/2019 (157) 



- Decret aprovació llicència obres a Jaime Colom, per a les de 

“Rehabilitació de Coberta” a Cant Termes. 25/02/2019 (158)  

- Decret substitució funcions batle. 28/02/2019 (159) 

-  Decret aprovació oferta púbica d’ocupació ordinària funcionaris de 

carrera. (161) 

- Decret Autorització Ironman 70.3. 07/03/2019 (162) 

- Decret autorització Cursa Tomir. 07/03/2019 (163) 

- Decret autorització LX Pujada a Lluc a Peu Part forana. 07/03/2019 (164) 

- Decret autorització X Mallorca 312. 07/03/2019 (165) 

- Decret aprovació despesa per dur a terme serveis de Tala de pins i 

retirada de restes a Sa Calobra. 12/03/2019 (166) 

- Decret autorització campanya fotografies a Philipps Bike Team. 

22/03/2019 (167) 

- Decret aprovació factures mes de febrer. 19/03/2019 (168-169) 

 

A continuació i en tràmit d’urgència el Sr. Batle posa de manifesta als 
presents la necessitat d’incloure a l’ordre del dia del present plenari els 
punts següents:  INICI EXPEDIENT AGRUPACIÓ SECRETARIA MUNICIPAL 
AMB L’AJUNTAMENT DE COSTITX.  
 
 
Els reunits per unanimitat acorden votar favorablement la declaració 
d’urgència del punt presentat. 
 
8.- INICI EXPEDIENT AGRUPACIÓ SECRETARIA MUNICIPAL AMB 
L’AJUNTAMENT DE COSTITX.  
 
Acte seguit, es dona compte als reunits d’una proposta del Sr. Batle, que a la 
lletra diu:  
 
D. Antoni Solivellas Estrany, Batle president d’Escorca, sotmet a consideració de 
l’ajuntament Ple la següent proposta, relativa a la constitució i configuració d’una 
agrupació entre els Ajuntaments de Costitx i Escorca pel manteniment de la plaça 
de Secretaria-Intervenció, funcionari d’habilitació nacional, en comú.  
 El Sr. Batle posa de manifest als presents que l’ajuntament de Costitx, 
actualment no té coberta la plaça de Secretaria-Intervenció per a funcionari 
d’habilitació nacional. 
Essent d’interès el procedir a disposar, l’ Ajuntament de Costitx, d’un funcionari 
d’habilitació nacional, en dates passades es varen iniciar converses amb dos 
Ajuntaments, per esbrinar la possibilitat de constituir una agrupació d’ambdues 
corporacions per poder gaudir conjuntament d’un secretari interventor, funcionari 
d’habilitació nacional, i així minimitzar la despesa que suposaria haver de dur a 



terme un nomenament individualitzat per aquest a cada un dels ajuntaments 
interessats.  

De les converses mantingudes es va donar el resultat de que l’ajuntament 
d’Escorca així mateix tenia interès en dur a terme l’esmentada agrupació. En 
aquest supòsit es va sol·licitar la conformitat al Secretari d’Escorca per poder 
desenvolupar la futura agrupació, essent la resposta de l’esmentat funcionari en 
aquest sentit.  
És així que tot als efectes d’aconseguir el servei de funcionari d’habilitació 
nacional i poder optimitzar els recursos econòmics de l’ajuntament d’Escorca, es 
proposa als presents: 
 
Primer.- Acordar la constitució d’una agrupació voluntària entre els municipis de 
Costitx i Escorca, per gaudir en comú de la figura d’un secretari interventor, 
funcionari d’habilitació nacional.  
Segon.- Donar inici als tràmits corresponent per poder dur a terme l’esmentada 
agrupació, procedint a la redacció dels estatuts que hauran de regir l’agrupació.  
Tercer.- Una vegada redactats els esmentats estatuts sotmetent-los a aprovació 
inicial per l’ajuntament d’Escorca i procedir a la seva exposició pública per termini 
de trenta dies, als efectes que puguin presentar-se al·legacions o reclamacions. 
Quart.- Culminar i tancar l’expedient amb l’aprovació definitiva dels estatuts i la 
remissió dels mateixos al consell de Mallorca i al govern de les Illes Balears per 
a la classificació de la plaça.  

Aquest és el parer del subscrit que sotmet a consideració de l’ajuntament 
ple, als efectes oportuns.   

 
Escorca, 29 de març de 2019.- Signat.- Antoni Solivellas Estrany” 

 
 
 
 
9.- 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 extensió de la present Acta que signen, junt amb mi el Secretari que 
tot ho certifico. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 



 


