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

  
 A la Vila d'Escorca a 31 de maig de 2016 essent les 19.30 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, Sr. Antoni Mas Rullan i Sr. Sebastià Amengual Sastre, 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.- 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 2016. 
 

Efectuat el sorteig, el resultat és el següent:  
 
 

 
PRESIDENT 

TITULAR   BARCELÓ BAUZA, JOAN JOSEP 

1R SUPLENT  PALOU REBASSA, JUANA 

2N SUPLENT.  PIÑA RIPOLL, ANTONIO 

 

1R. VOCAL. 

TITULAR   LLULL TORRENS, MARGARITA 

1R. SUPLENT  MORELL MATEU, GABRIEL 

2N SUPLENT  SANCHEZ DEAN, SUSANA 

2N VOCAL 

TITULAR   CÁNAVES SAMPOL, ANTONIO MODESTO 
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1R. SUPLENT  GARAU GELABERT, PERE 

2N. SUPLENT  PALOU REBASSA, MARGARITA  

 
3.- Modificació ordenança per a l’expedició de documents administratius.  
 
Seguidament es dona compte als presentes de la modificació de l’ordenança per 
a l’expedició de documents administratius oportunament redactada pels serveis 
tècnics municipals i que fa referència al pagament de les targetes d’aparcament 
a zona reservada residents al port de sa Calobra, que es dona per reproduïda i 
que queda incorporada a l’expedient de la seva raó.  
 
Els reunits a la vista de la modificació presentada acorden per unanimitat donar-
li conformitat en tots els seus termes i sotmeter-la a informació pública al BOIB 
per termini de 30 dies als efectes que puguin presentar-se al·legacions o 
reclamacions, en la intel.ligència que si no s’en produeixen la modificació 
s’entendrà aprovada definitivament sense necessitat d’altre acord.  
 
4.- Conveni adhesió de l’ajuntament d’Escorca al Conveni Marc signat 
entre el Consell de Mallorca i Ecoembes  
 
Acte seguit, es dona compte als reunits de la necessitat de signar el conveni 
d’adhesió de l’Ajuntament d’Escorca, al conveni marc firmat entre el Consell de 
Mallorca  Ecoembes. 
 
 
Els reunits, a la vista de l’esmentat conveni, i una vegada debatut el tema,  
acorden per unanimitat facultar al Sr. Batle per a la seva signatura, participant 
d’aquesta forma en el sistema integrat gestionat per Ecoembes, segons el 
disposat a l’article 9 del Reglament de desenvolupament de la Llei d’Envasos, 
assumint tots els compromisos definits en el mateix.  
 
5.- Proposta d’acord de Ple d’adhesió a les condicions econòmiques i resta 
de condicions previstes al Conveni de col·laboració entre el Consell de 
Mallorca i Ecovidrio 
 
Atès l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i l’article 29.2.m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal 
i de règim local de les Illes Balears segons el qual la recollida de residus sòlids 
urbans és competència dels municipis de Mallorca. 
 
Atès que la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi 
Climàtic del Govern de les Illes Balears va renovar l’autorització com a entitat 
gestora del Sistema Integrat de Gestió d’Envasos de Vidre a la Sociedad 



 
Ajuntament d’Escorca 
     (Illes Balears) 

 

Ecológica para el Reciclado de Envases de Vidrio (Ecovidrio) el 16 de juny de 
2015, concedida per 5 anys, és a dir, vigent fins 16 de juny de 2020.  
 
Atès que el 8 febrer de 2011 es va signar un Conveni Marc entre la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i Ecovidrio i que segons l'estipulació cinquena 
s'entén prorrogada la vigència d'aquest Conveni Marc. 
 
Atès que el 29 de novembre de 2012 es va signar un Conveni de col·laboració 
entre el Consell de Mallorca i Ecovidrio el qual ha quedat renovat automàticament 
d'acord amb la clàusula sisena, pendent de la tramitació i signatura d'un nou 
Conveni Marc i un nou Conveni de Col·laboració entre el Consell de Mallorca i 
Ecovidrio. 
 
Atès que el punt 11è de l’annex I d’aquest Conveni expressa la possibilitat de 
què les entitats locals de l’illa de Mallorca que no tenguin encomanada la gestió 
de la recollida selectiva de la fracció vidre i envasos de vidre al Consell de 
Mallorca puguin adherir-se a les condicions econòmiques i resta de condicions 
previstes al present Conveni mitjançant Acord de Ple de la corporació municipal 
i notificació a tal efecte al Sistema Integrat de Gestió. 
 
Atès que en data 30 de maig de 2016 ha finalitzat el conveni de col·laboració 
entre aquest Ajuntament i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida 
selectiva de les fraccions de paper-cartró, vidre i envasos lleugers. 
 
 
Per tot això, el Ple d’aquesta corporació acorda: 
 

1. Adherir-se a les condicions econòmiques i resta de condicions previstes 
al Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i Ecovidrio de 29 
de novembre de 2012 (Conveni de col·laboració el qual s’adjunta al 
present acord).  

 
2. Notificar al sistema integrat de gestió, Ecovidrio, el present acord. 

 
 
 
6.- Adhesió candidatura Pedra en Sec, com a Patrimoni cultural immaterial 
de la UNESCO. 
 
Acte seguit, es dona compte als reunits d’un escrit del Consell de Mallorca, 
departament de Medi Ambient, en el que es sol.licita a l’Ajuntament d’Escorca 
que s’adhereixi a la iniciativa de la candidatura de la Pedra en sec com a 
Patrimoni cultural immaterial de la UNESCO. 
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Els reunits, a la vista de l’escrit referenciat, acorden per unanimitat que 
l’Ajuntament d’Escorca s’adhereixi a aquesta iniciativa, i sigui nomenat la Pedra 
en Sec Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO.   
 
7.- Donar compte del Decret de Batlia que aprova el modificat del projecte 
del nou accés peatonal i millora de la seguretat vial al Port de sa Calobra.  
 
Acte seguit, es dona compte als reunits del Decret de Batlia que a la lletra diu:  

 
“ANTONI SOLIVELLAS ESTRANY, BATLE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT 
D’ESCORCA,  ILLES BALEARS;  
 
D’acord amb les atribucions que em confereix la vigent Llei de Regim Local, el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i normativa concordant; 
atesa la necessitat de dur a terme la construcció d’una nova edificació municipal 
ja que l’adequació de l’existent no és viable 
 
per la present  
 
DECRET: 
 
PRIMER. Aprovar el projecte modificat del nou accés peatonal i millora de la 
seguretat vial al Port de sa Calobra, obra inclosa al Pla Especial del Consell de 
Mallorca 2015-16. 
 
SEGON. Donar compte de la present resolució al primer ple ordinari que es 
celebri, perquè aquest procedeixi a la seva ratificació. 
 
TERCER. Donar compte del present decret al Consell de Mallorca, to als efectes 
oportuns. 
  
Ho mana i signa el Sr. Batle,  davant meu el Secretari. Escorca,  17 de maig de 
2016”  

 
Els reunits es donen per assabentats.   
 
8.- Donar compte del Conveni entre l’Associació de Meteorologia 
Meteodemallorca (ASOMET), i l’Ajuntament d’Escorca, per a la instal.lació 
d’una estació meteorològica a la urbanització de Son Massip.  
 
Acte seguit, es dona compte als reunits del conveni signat entre l’Associacio de 
Meteorologia Medeodemallorca (ASOMET) i aquest Ajuntament, per a la  
instal.lació d’una estació meteorològica a la Urbanització de Son Massip i que a 
continuació es detalla:  
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“REUNITS 
 
D´una  part,  el  Sr.  Jaume Francisco Mas Ferrer, president de l´ Associació de 
Meteorologia Meteodemallorca  (ASOMET) amb CIF: G57958571 i amb domicili 
a afectes de notificacions al carrer Nord,  núm. 24, 07.530 de Sant Llorenç Des 
Cardassar,  estant  expressament  per  comparèixer  en aquest acte, per acord 
de la Junta Directiva de l´ASOMET. 
 
D´altra, el Sr. Antonio Solivellas Estrany, batle del municipi  d´Escorca  i estant 
expressament   per   comparèixer   en   aquest   acte   com   a   representant  de 
l´ajuntament amb CIF P0701900C i amb domicili a afectes de notificacions a la 
Plaça dels Peregrins, núm. 9, CP 07.315, Lluc (Escorca). 
 
Ambdues  parts,  reconeixent-se  la  capacitat  necessària  per  a  signar  aquest 
conveni, 
 
EXPOSEN 
 
Donat  que un  dels  objectius de l ´Associació de Meteorología Meteodemallorca 
(ASOMET)  és el de fomentar la recollida de dades meteorològiques de qualitat 
a  zones  clau  de  les  Illes,  essent  el  municipi   d´Escorca  un  lloc  d´especial 
interès  per  tal  de millorar el coneixement climàtic de la Serra de tramuntana i 
on  les  diferències  meteorològiques i climàtiques entre indrets propers poden 
ser notables. 
 
Donat   l’interès   manifestat   per   l´ajuntament   d´Escorca   en   oferir   dades 
meteorològiques  en  temps  real   del  seu  municipi,   i  donat  que  és  l´entitat 
pública   que  representa   als  habitants  del  municipi  i  que  millor  coneix  la 
disponibilitat  de  les distintes infraestructures requerides (electricitat, telèfon, 
connexió a Internet, espai físic,…) que es requereixen per a la instal·lació d´una 
estació meteorològica. 
 
ACORDEN: 
 
Signar el present conveni de col·laboració per a la instal·lació, el manteniment i  
la  distribució  pública  de dades  d´una  estació  meteorològica propietat de 
l´Associació de Meteorologia Meteodemallorca (ASOMET) , concretament els   
terrenys   municipals,  c/ Tramuntana,s/n  de  la  Urbanització  de  Son  Masip 
(Escorca), el qual contempla les condicions següents: 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.   -    L´associació   de   Meteorologia    Meteodemllorca    (ASOMET) 
s´encarregarà    de    la    instal·lació,   manteniment   i   gestió   d´una   estació 
meteorològica   sense  fil  de  la  marca  Davis  Vantage Pro2,  de   la  que  n’és 
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propietària, en els terrenys municipals, c/ Tramuntana,s/n    de la Urbanització  
de Son  Masip  (Escorca),  assumint  el  cost  econòmic  de  la  instal·lació  i el 
seu manteniment.  L´estació  consta  de dues parts diferenciades: d´una banda, 
el conjunt  de  sensors   o   ISS  (anemòmetre,  veleta,  termòmetre,  higròmetre  
i pluviòmetre)  que  ha  d´estar  a  d’intempèrie i que se situarà en un masteler 
de ferro  d´uns  4  metres  enganxat ,  es  fixaran  uns  vents  al masteler per 
evitar vibracions, problemes d estabilitat i errors pluviomètrics; d´altre banda hi 
ha la consola   receptora   de   les   dades,   la   qual   ha   d´estar   protegida   de   
les inclemències meteorològiques i que se connecta a un conversor de Port serial 
a IP i aquest, al seu torn, a Internet. 
 
 
SEGONA.-  ASOMET aportarà el material necessari per instal·lar l ´estació, així 
con    un    conversor    Serial   a   IP    necessari   per   tal   de   pujar   les   dades 
meteorològiques   a   Internet.   L´ajuntament  s´encarregarà  de  gestionar  per 
l´ASOMET  l ´espai  físic  necessari  i facilitarà l accés a una connexió a Internet 
existent  i  electricitat  necessàries  pel  funcionament de l´estació assumint els 
seus  costos.  Els  consums  elèctric  que  es requereix (consola i conversor) es 
d´uns 5 Watts, és a dir, uns 0,005kWh. 
 
 
TERCERA.- L´ASOMET penjarà les dades de l estació a diferents pàgines webs 
i  també  cedirà  les  dades a l´ajuntament d´Escorca per si aquest troba oportú 
incloure-les  a  la  seva  web. D´altre  banda, les dades obtingudes per l´estació 
seran  propietat  de  l ´ASOMET  i  aquesta  serà  la  responsable de cedir-les, si 
escau,  a  altres institucions que puguin estar interessades, com sempre citant la  
font   Asomet  i l'Ajuntament d'Escorca (les Dades estan obertes i seria en cas 
de que alguna Institució les demani expressament ). 
 
QUARTA.- El conversor estarà en funcionament les 24h del dia per tal de pujar 
les  dades  a  Internet  en tot moment. En cas d´aturada del conversor només la 
persona  o  persones  autoritzades  per l´ASOMET i l´ajuntament s’encarregaran 
de tornar a encendre el conversor. 
 
CINQUENA.-    L´ajuntament   o   la   persona   que   aquest   designi,   serà   la 
responsable  d´avisar  a  l´ASOMET  quan  es  produexi algun problema amb l 
estació o amb el material informàtic que no hagi estat detectat per l´ASOMET. 
Una vegada detectat el problema, l´ajuntament o la persona designada haurà de  
garantir  que  els  tècnics  de  l´ASOMET  poder  accedir  al  conversor  i  a 
l´estació   meteorològica   per   tal   de   solucionar   el   problema,   llevat   que 
condicions meteorològiques adverses ho impedeixin. 
 
SISENA.-   Només  el  personal  autoritzat  per  l ´ASOMET  podrà realitzar les 
tasques  de  manteniment  i  reparació  de  l estació  i  no  es  podrà  canviar la 
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ubicació  de  l estació  sense  el  consentiment i acord previ entre l ´ASOMET i 
l´ajuntament. 
 
SETENA.- L´ASOMET, com a associació sense ànim de lucre, no  podrà obtenir 
un  benefici  econòmic  directe  de  les  dades  meteorològiques obtingudes amb 
l´estació de Son Masip. 
 
VUITENA.- L´ASOMET  també  instal·larà   Web cam  de  seguiment 
meteorològic marca   Foscam   9805W.  La   web cam  serà   propietat  de 
L´ASOMET ,   si  bé  l´ ajuntament    d´ Escorca    es   podrà   beneficiar   de   les   
imatges    que   se refrescaran cada 2 minuts, L´ajuntament   d´Escorca  podrà 
pujar les imatges a la seva pagina Web, aquesta càmera serà fitxa i orientada 
cap a Sa Calobra i sortirà impresa amb els logos de Balearsmeteo i de 
l´ajuntament   d´Escorca. 
 
NOVENA.-  El  present Conveni entrarà en vigor en el moment de la signatura i 
tendra vigència inicial de cinc anys, sense perjudici de què per terminis iguals es 
pugui prorrogar per mutu acord de les parts sota signants. 
 
DECENA.-  Donada  la  importància  en la continuïtat en les sèries de dades, els 
canvis  de govern, ja  sigui  en  a batlia de l´ajuntament  d´Escorca  o en la junta 
directiva de l ´ASOMET han d´assegurar la continuïtat en la recollida de dades. 
La  rescissió  del  present  conveni  per  una  ambdues  de  les  parts només serà 
possible  quan  es  puguin  al·legar  motius  justificats.  Seran  motius  justificats: 
aparició  freqüent  de  problemes tècnics que impedeixen de forma reiterada la 
disponibilitat  en temps real de les dades, gestió no sostenible econòmicament 
per diversos motius i incompliment d´alguna de les clàusules d´aquest  conveni 
per qualsevol de les parts. 
 
En prova de conformitat signen aquest Conveni a Escorca i en data 13 de Maig 
de 2016.” 
 
 
Els reunits es donen per assabentats i li donen la seva conformitat plena.  
 
9.- Relació de Decrets 
 
Acte seguit, es dona compte als reunits de la relació de decrets següent:  
 
 

- Decret relació de factures corresponents al mes de Febrer de 2016. 

26/02/2016 (129) 

- Decret aprovació 1ª certificació obres corresponents a les de Construcció 

d’edifici Municipal a Sa Calobra. 26/02/2016 (132) 
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- Decret aprovació despesa corresponent a la construcció de caseta de 

fusta de vet tractat al Port de Sa Calobra. (26/02/2016 (133) 

- Decret autorització filmació anunci publicitari per a la marca Irich Life. 

09/03/2016 (134) 

- Decret reintegració pagament a favor del govern en concepte de quantitat 

indegudament percebuda. 16/03/2016 (135) 

- Decret autorització filmació anunci publicitari per a la marca Telina. 

1/04/2016 (136) 

- Decret autorització reportatge fotogràfic publicitari per al mercat 

internacional a Sonda Productions, S.L. 1/04/2016 (137) 

- Decret autorització rodatge pel·lícula publicitària a l’empresa TF7 TV S.L. 

1/04/2016 (138) 

- Decret aprovació llicència obres a Hotel Sa Calobra S.A, per a les de 

Pintar façana i arreglo de desperfectes varis. 4/04/2016 (139) 

- Decret autorització filmació anunci publicitari de la marca Ford. 

05/04/2016 (140) 

- Decret aprovació factures mes de Març de 2016. 05/04/2016 (142) 

- Decret autorització XVII Cursa de muntanya Vall de Sóller. 13/04/2016 

(143) 

- Decret autorització prova Cicloturista Internacional  Mallorca 312. 

21/04/2016 (144) 

- Decret autorització filmació anunci publicitari mercat nacional, Utoipa 126 

S.L. 25/04/2016 (145) 

- Decret autorització reportatge fotogràfic publicitari marca Esso. 

25/04/2016 (146) 

- Decret aprovació liquidació pressupost 2015. 26/04/2016 (147) 

- Decret nomenament Coordinador de Platges Alejandro Maestro riera. 

11/05/2016 (148) 

- Decret aprovació projecte modificat  nou accés peatonal i millora de la 

seguretat vial al Port de Sa Calobra. 17/05/2016 (149) 

- Decret aprovació primera certificació i única de les obres de nou accés 

peatonal i millora seguretat vial al port de sa Calobra a Amer e Hijos, SA. 

28/04/2016 (150) 

- Decret aprovació primera certificació i única corresponent a les obres de 

rehabilitació de lluminàries de l’enllumenat públic al camí d’aubarca, a Tot 

Corrent SL. 26/05/2016 (151). 

 
Els reunits es donen per assabentats.  
 
10.- Precs i preguntes.  
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No es varen produir.  
 
 

 

I sense més assumptes a tractar i essent les 20:15 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. 
 


