
ACTA DEL PLE EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL 
31 DE MARÇ DE 2016 

  
 A la Vila d'Escorca a 31 de març de 2016 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 González Enseñat, Sr. Bernat 
Vallori Mairata i el Sr. Sebastià Amengual Sastre, excusa la seva presència el Sr. 
Antoni Mas Rullan; assistits pel Secretari de la Corporació Sr. Joan Marqués 
Company. 
 

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

 Obert l'Acte per la presidència es va procedir a la lectura de l’acta de la 
Sessió anterior, que fou aprovada per unanimitat. 
 
 
 
 2.- Aprovació conveni col.laboració entre el Consell de Mallorca i 
l’Ajuntament d’Escorca per a la instal.lació i/o adequació d’hidrants per a 
emergències en el municipi d’Escorca.  
 
Acte seguit, es dóna compte als reunits del conveni de col.laboració entre el 
Consell de Mallorca, Departament de Desenvolupament Local, del Pla 
d’Hidrants per als municipis de població inferior o igual a dos mil habitants.  
 
Els reunits, desprès d’haver llegit el conveni en la seva totalitat, i haver debatut 
amplament el tema, acorden per unanimitat: 
 
1.- Aprovar el conveni tipus de col.laboració entre el Consell de Mallorca i 
aquest Ajuntament d’Escorca per a la instal.lació i/o adequació d’hidrants en 
aquest terme municipal per atendre qualsevol tipus d’emergència. 
 
2.- Donar compte del present acord, al Consell de Mallorca, Departament de 
Desenvolupament Local. 
 
3.- Facultar al Sr. Batle per a la signatura de  l’esmentat conveni.  
 
Així mateix es significa que la virturalitat de l’acord quedarà vinculada a la 
resposta del Santuari de Lluc respecte a la seva conformitat per a la instal.lació 
de l’hidrant referenciat. 
  
 3.- Adhesió a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic del personal funcionari de 
l’Ajuntament d’Escorca.  
 
 Es retira el present punt de l’ordre del dia, fins que no s’hagi confeccionat 



el pressupost de l’Ajuntament. 
 
 
 4.- Declaració de la FEMP amb motiu del Dia Internacional de la Dona 
 
Acte seguit, pel Secretari de la Corporació, es procedeix a la lectura d’un escrit 
de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en el que insta als governs 
locals a sumar-se el a la celebració del dia insternacional de la dona, jornada 
constituïa per Nacions Unides per a refexionar sobre el grau avançant de la lluita 
contra la desigualtat que hi ha entre dones i homes i per emprendre quantes 
actuacions siguin precises a favor dels drets de les dones a tots els àmbits de la 
societat.  
 
Els reunits, a la vista del escrit referenciat acorden per unanimitat donar-li la 
seva conformitat plena. 
 
 
 5.- Relació de Decrets 
 
Acte seguit, es dona compte als reunits de la relació de Decrets que a 
continuació es detalla:  
 

- Decret aprovació llicència obres RI 18/15, a Promocions i Construccions 
JAM Sóller S.l, per a les de “Reparació de canonades i rajoles al 
Restaurant Brisamar. 15/01/2016 (118) 

 
- Decret aprovació de la factura 21/12/2015 de “Reparació d’escala d’accés 

al Refugi del Port de Sa Calobra” , de construccions Amer e Hijos S.A., 
per import de 7.831,03 més IVA. 26/01/2016 (119) 

 
- Decret autorització la XIV Mancor Xtrem 2016. 21/01/2016 (120) 
 
- Decret autorització XXV Challenge volta a Mallorca. 21/01/2016 (121) 

 
- Decret autorització anunci publicitari. 05/02/2016 (122) 
 
- Decret autorització carrera Thomas Cook Ironman. 08/02/2016 (123) 
 
- Decret autorització carrera Ironman. 08/02/2016 (124) 
 
- Decret autorització filmació. 09/02/2016 (125) 

 
Els reunits, a la vista de la relació precedent, es donen per assabentats. 
 
 
 
 
 
 



6.- A continuació el Sr. Batle posa de manifest als presents la necessitat 
d’incloure a l’ordre del dia del present plenari la aprovació d’una oferta de Wifi 
Baleares per a l’accés públic a internet a través de la xarxa de zones wifi 
municipals. 
 
Els reunits, a la vista de la proposta del Sr. Batle, acorden afegir a l’ordre 
l’esmentat punt, i una vegada examinada l’esmentada oferta, acorden per 
unanimitat donar-li conformitat plena. 
 
7.- Precs i preguntes. 
 
En el present capítol, per part del Sr. Batle, dóna compte als reunits de la 
Sentència del Tribunal Suprem sobre la Urbanització Es Guix.  
 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
I sense més assumptes a tractar i essent les 19:45 h. s’aixeca la sessió fent la 
pertinent extensió de la present acta que autoritzen el Batle, junt amb mi el 
Secretari, que tot ho certifica. 
 
 
 
 

 
 


