
 
 

 ACTA DEL PLE EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL 29 DE SETEMBRE DE 2016 

  
 A la Vila d'Escorca a 29 de setembre 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, Sr. Antoni Mas Rullan i el Sr. Sebastià Amengual Sastre ; assistits 
pel Secretari de la Corporació Sr. Joan Marqués Company. 
 
 Acte seguit s’adoptaren els acords següents:  
 

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.- Proposta d’acord de suport a la candidatura internacional de la 

tècnica constructiva tradicional de la pedra en sec com a patrimoni cultural 
immaterial de la humanitat. 
 
Es retira el present punt de l’ordre del dia. 
 
3.- Sol·licitud d’ajut per a l’adquisició de vehicles 100% elèctrics per a la 
prestació de serveis de competència municipal. 
 
En el present punt, es dona compte als reunits d’un escrit del Consell de Mallorca 
de data 25 d’agost passat, en el que s’ens comunica l’aprovació inicial, que ha 
esdevingut definitiva, d’un pla especial d’ajudes 2016-2017 a les Corporacions 
Locals de Mallorca per a l’aquisició de vehicles 100% elèctrics per a la prestació 
de serveis de competència municipal. En el mateix escrit, ens comuniquen, la 
proposta de distribució de les ajudes d’aquest Pla Especial i que al municipi 
d’Escorca ens atorguen una subvenció de 30.000 € 
 
Els reunits, a la vista de l’escrit referenciat, i de l’ajuda concedida, acorden per 
unanimitat sol.licitar-la i procedir a l’adquisició de dos vehicles elèctrics, una 
RENAULT KANGOO MAZI 5 PLACES ZE, per import de 18.970 € i un RENAULT 
TWIZY LIFE 80 , per import de 13.043,29 i facultar al Batle a la signatura de 
quants documents siguin oportuns.  
 
4.- Relació de decrets  
 
Acte seguit, es dona compte als reunits de la relació de decrets de batlia que a 
continuació es detalla: 
 

- Decret aprovació llicència municipal d’obres a BLUE DEVELOPMENT 

S.L, per a les de “Projecte de reforma interior d’habitatge aïllat a la 

parcel.la 16 polígon 3 Finca Cals Reis”. 02/8/2016 (172) 



- Decret autorització realització reportatge fotogràfic a Thomas Schultz. 

11/5/2016 (173) 

- Decret aprovació llicència municipal d’obres a D. Jaime Colom, per 

“arreglo lavadero” finca Can Termes. 16/08/2016 (174) 

- Decret aprovació llicència municipal d’obres a IBANAT, per a les de 

“Reparacions diverses al centre d’interpretació de Ca S’Amitger”, 

18/08/2016 (175) 

- Decret autorització Setmana Master 2016 a Unisport Consulting. 

18/08/2016 (1) 

- Decret concessió vacances a operaris ajuntament. 30/08/2016 (2) 

- Decret inici expedient informatiu/sancionador a operaris ajuntament. 

05/09/2016 (3) 

- Decret aprovació llicència obres a IBANAT, per a les de “Reparació i 

impermeabilització de la teulada de la finca pública de Menut”. 12/09/2016 

(4) 

- Decret resolució expedient informatiu/sancionador operaris ajuntament. 

16/09/2016 (5) 

- Decret aprovació llicència obres a Dña. Lourdes Coll, per a les de 

“Substitució fossa sèptica” a Ses Cases des Bosc. 19/09/2016. (6) 

- Decret autorització prova TT Sa Calobra a Dem Exceptionelle, S.L. 

20/09/2016 (7) 

- Decret autorització sessió fotogràfica a Dolce Vita productions. 

22/09/2016 (8) 

- Decret autorització prova Caimari Epic Trail 2.0 22/09/20016 (9) 

- Decret nomenament redactor de projecte per a les obres de “reparació de 

coberta plana transitable al refugi de sa calobra”. 23/09/2016 (10) 

- Decret nomenament redactor de projecte per a les obres de “Millora de la 

connexió entre el Camí vell Caimari-Lluc i tram de la ruta GR-222 Artà-

Lluc”. 23/09/2016 (11). 

Els reunits es donen per assabentats.  
 
 
A continuació i en tràmit d’urgència el Sr. Batle posa de manifest als presents la 
necessitat de incloure a l’ordre del dia del present plenari una moció presentada 
pel grup municipal del partit popular per a l’adhesió de sol·licitud de retirada 
de llibres de text de 2n de batxillerat amb missatges polítics. 
 
Els reunits per unanimitat acorden votar favorablement la declaració d’urgència 
del punt presentat.  
 
“MOCIÓ DEL GRUP POPULAR PP INSTANT AL MUNICIPI D’ESCORCA A 
L’ADHESIÓ DE SOL.LICITUD DE RETIRADA DE LLIBRES DE TEXTE DE 2N DE 
BATXILLERAT AMB MISSATGES POLÍTICS.  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 



L’inici dels curs escolar a la nostra comunitat autònoma s’ha vist 
malauradament alterat per una notícia que ha tingut com a protagonista la 
redacció d’alguns continguts del Manual de Llengua Catalana i Literatura de 
l’Editorial Casals, que utilitzaran i estudiaran els alumnes de segon de batxillerat 
d’instituts de les nostres Illes. 
 
El conflicte es genera en el moment en que els textos en qüestió van més enllà 
de la tasca pedagògica de treballar els continguts i objectius propis de la 
matèria, caient en l’errada de submergir-se en la tasca inapropiada i poc adient 
d’incloure valoracions que amb tota seguretat desvirtuaran la realitat, al tractar-
se única i exclusivament d’opinions.  
 
Davant aquesta falta de responsabilitat envers l’ensenyament i l’educació en 
general, de la que hauria de formar els adults del futur. Es fa imprescindible 
corregir, les valoracions i opinions que no poden formar part en cap cas del 
currículum acadèmic de les matèries, fet que es podria confondre amb 
l’adoctrinament o manipulació de l’alumnat, tal i com sembla en aquest cas.  
 
Evidentment, estam a favor de la formació amb esperit crític, ensenyar a pensar 
i decidir als nostres joves és fonamental, però mai subministrant informació 
arbitraria, ni utilitzant valoracions que es puguin confondre amb la 
manipulació. 
 
Per tot això, es proposa al ple l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

PRIMER.- L’Ajuntament d’Escorca sol·licita la retirada del Manual de Llengua 
Catalana i Literatura de segon de Batxillerat de l’Editorial Casals, per considerar-
lo del tot inadequat.  
 
SEGON.- L’acord es comunicarà tant al Parlament de les Illes Balears, com a la 
Conselleria d’Educació i així com als centres on s’utilitzi el llibre.”  
 
Els reunits, a la vista de la moció precedent, acorden per unanimitat donar-li 
conformitat plena en tots els seus termes.  
 
 
5.- Precs i preguntes. 
 
No es varen produir.  
 
 
 
 
 
 



 
 


