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ACTA DEL PLE EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL 
24 DE SETEMBRE DE 2015 

  
 A la Vila d'Escorca a 24 de setembre de 2015 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, el Sr. Antoni Mas Rullan, Sr. Sebastià Amengual Sastre; 
assistits pel Secretari de la Corporació Sr. Joan Marqués Company. 

 

1.- Lectura i aprovació de les actes anteriors. 

 Obert l'Acte per la presidència es va procedir a la lectura de les actes de 
les Sessions anteriors, 13 de juny i 2 de juliol, que foren aprovades per 
unanimitat. 

2.- Rendició Compte General Pressupost 2014. 

 A continuació el Sr. Batle posa de manifest als assistents que la 
Comissió Especial de Comptes en data 12 de maig de 2015, va acordar 
informar favorablement la Compte General del Pressupost de l’any 2014. Que 
dita compte fou sotmesa a informació publica, BOIB nº 74 de data 19 de 
maig 2015, pel termini legalment establert i que durant el període 
d’al·legacions o reclamacions no se n’han produïdes. És així que per cumplir 
amb l’Imperatiu legal que la Compte General del Pressupost ha de ser 
aprovada abans del dia 1 d’octubre dels exercicis pressupostaris, sotmet a 
consideració dels reunits la necessitat i conveniència de procedir a la’aprovació 
de la Compte General del pressupost 2014 i remetre-la a la Sindicatura de 
Comptes, tot en compliment del que marca la normativa legal. 

 
 Els reunits a la vista del text oportunament incorporat de la Compte 
General 2014, acordaren per unanimitat donar-li la seva conformitat i aprovar-
la. 
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 3.- Nomenament vocal titular i vocal suplent per a la constitució de la 
Junta de la Mancomunitat. 
 

 El present punt és retirat de l’ordre del dia. 

 

 4.- Aprovació de l’Acord Marc entre l’Administració General de l’Estat i la 
FEMP per a promoure i facilitar el desenvolupament de la Llei 19/2013, de 9 
de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern a 
les Entitats Locals. 
 

Seguidament es dona compte als presents de l’Acord Marc entre 

l’Administració General de L’estat i la FEMP per a promoure i facilitar el 

desenvolupament de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 

Accés a la Informació Pública i Bon Govern a les Entitats Locals que a la seva 

lletra diu: 

 “ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (MINISTERIO DE 
HACIENDA YADMINISTRACIÓNES PÚBLICAS) Y LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS YPROVINCIAS (FEMP) PARA PROVOER 
Y FACILITAR EL DESARROLLO DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE 
DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO EN LAS ENTIDADES LOCALES. 
 
     En Madrid a 28 de abril de 2015 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, D. Antonio Germán Beteta Barreda, Secretario de Hacienda y 
Administraciones Públicas, nombrado para dicho cargo por el Real Decreto 
1852/2011, de 23 de Diciembre, en nombre y representación de dicho 
Ministerio, actuando en ejercicio de las competencias que le han sido delegadas 
por el titular del Departamento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la 
Orden HAP/1335/2012, DE 14 DE JUNIO, DE DELEGACIÓN DE 
COMPETENCIAS.  
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De otra parte, D. Iñigo de la Serna Hérnaiz, Presidente a la Federación 
Española de Municipios y Provincias en el desarrollo de las funciones que le 
atribuye el artículo 35 de los Estatutos aprobados en la X Asamblea General 
celebrada en Madrid, Calle del Nuncio, nº 8, y con DNI número 13789513 R.  
 
Ambas partes se reconocen competencia para la adopción de este Acuerdo 
Marco y a tal efecto  

 
EXPONEN 

 
1.- Que con las Cortes Generales han venido en aprobar la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
cuyas disposiciones se aplicaran a la Administración General del Estado, las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y 
Melilla y las entidades que integran la Administración Local.  
 
2.- Que tal y como establece la Disposición final novena de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, la entrada en vigor de la misma se producirá de acuerdo con las 
siguientes reglas:  
 

- Las disposiciones previstas en el título II, relativas al Buen Gobierno, 
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial 
del Estado”.  

- El título preliminar, el título I y el título III entrarán en vigor al año de 
su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. 

- Los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales 
dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las 
obligaciones contenidas en esta Ley. 

 
3.- Que el Gobierno de la Nación desea colaborar con las Entidades Locales para 
el desarrollo de esta Ley en el conjunto de las entidades que integran la 
Administración Local Española.  
 
4.- Que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es la 
Asociación de Entidades Locales de mayor implantación nacional por lo que d 
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 
7/1985, de 52 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ostenta la 
representación institucional de la Administración Local en sus relaciones con la 
Administración General del Estado y, en el ámbito propio de sus funciones está 
facultada para celebrar convenios con las distintas Administraciones Públicas.  
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5.- Que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (en adelante 
MINHAP), en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 256/2012, de 27 de 
enero, por el que se desarrolla su estructura orgánica básica, es el encargado de 
la propuesta y ejecución de la política del Gobierno de España en materia de 
función pública, empleo público y formación de empleados públicos y de reforma 
y organización de la Administración General del Estado, de coordinación del 
proceso de racionalización de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones en el ámbito de la Administración General del Estado y sus 
organismos públicos, de procedimientos e inspección de servicios, de impulso de 
la Administración Electrónica, de evaluación de políticas públicas y del 
desarrollo y seguimiento de programas para la mejora de la gestión pública y la 
calidad de los servicios. En particular corresponde a la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas (en adelante SEAP) la representación de la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos en materia de 
tecnologías de la información y Administración Electrónica y la promoción de la 
cooperación con otras Administraciones Públicas en estos ámbitos, así como la 
incorporación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones a la 
prestación de los servicios públicos, el desarrollo de la Administración 
Electrónica y la cooperación con otras Administraciones Públicas en esta 
materia, así como el fomento de los programas de atención al ciudadano en el 
ámbito de la Administración General del Estado.  
 
6.- Que la Exposición de Motivos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
establece que para favorecer de forma decidida el acceso de todos a la 
información que se difunda se creará el Portal de la Transparencia, que incluirá, 
además de la información sobre la que existe una obligación de publicidad activa, 
aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. El Portal será un punto de 
encuentro y de difusión, que muestra una nueva forma de entender el derecho de 
los ciudadanos a acceder a la información pública. Se prevé además en este punto 
que la administración General del Estado, las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local 
puedan adoptar medidas de colaboración para el cumplimiento de sus 
obligaciones de publicidad activa.   
 
7.- El artículo 10 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la 
Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, 
dependiente del Ministerio de la Presidencia,  que facilitará el acceso de los 
ciudadanos a toda la i9nformación a la que se refieren los artículos anteriores 
relativa a su ámbito de actuación. La Administración General del Estado, las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y 
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Melilla y las entidades que integran la Administración Local podrá adoptar 
otras medidas complementarias y de colaboración para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia recogidas en este capítulo.  
 
8.- Que la Ley no establece un instrumento específico para cada una de las 
Entidades Locales, como es el Portal de Transparencia del Estado, con el fin de 
que estas publiquen de forma periódica y actualizada la información cuyo 
conocimiento sea relevante para garantizar la trasparencia de su actividad 
relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, pero señala 
en el punto 3 del artículo 10 que la Administración General del Estado, las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y 
Melilla y las entidades que integran la Administración Local podrán adoptar 
otras medidas complementarias y de colaboración para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia recogidas en este capítulo. 
 
9.- El presente Acuerdo Marco de colaboración entre la Administración General 
del Estado y la Federación de Municipios y Provincias, tiene por objeto el 
desarrollo de las actuaciones precisas para que las entidades que integran la 
Administración Local puedan cumplir con las obligaciones de trasparencia que 
les impone la Ley a través de un portal de transparencia análogo al de la 
Administración General del Estado.  
 
10.- La multiplicidad de las entidades que integran la Administración Local 
española, la gran mayoría de ellas con población inferior a 20.000 habitantes, 
imposibilitan, o hacen muy difícil que muchas de ellas, sobre todo las de menor 
población puedan desarrollar adecuadamente todas las obligaciones que 
establecen las diferentes leyes. Por ello la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de 
Régimen Local atribuye a las Diputaciones Provinciales  o entidades 
equivalentes una serie de competencias de coordinación y asistencia a los 
municipios, sobre todo los de población inferior a 20.000 habitantes. Por la 
naturaleza de las obligaciones que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre impone a 
las entidades que integran la Administración Local, se hace necesario que sean 
las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes las que colaboren con 
esas entidades para poder cumplir con lo establecido en la Ley de transparencia 
y buen gobierno.  
En virtud de lo expuesto, el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias  (FEMP) adoptan 
el siguiente Acuerdo Marco de Colaboración con las siguientes 
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CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- Objeto 
 
El presente Acuerdo Marco tiene como objeto fomentar la colaboración 
institucional entre la Administración General del Estado y las Entidades que 
integran la Administración Local, con el fin de que dichas entidades puedan 
cumplir con las obligaciones de publicidad activa y relativas al derecho de acceso 
a la información pública, que les impone la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
 
SEGUNDA.- Obligaciones que asume el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 
 
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Dirección 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante DTIC), se 
compromete a:  
 

a. La ejecución de un proyecto piloto que servirá como experiencia y 
prueba práctica de la viabilidad del servicio a los efectos del 
funcionamiento de cada portal de transparencia de las Entidades 
Locales.  

b. La puesta a disposición de cada Entidad Local que se adhiera a este 
Acuerdo Marco, en el plazo máximo de un mes desde que se produzca 
dicha adhesión, de un portal como una estructura análoga a la del 
Portal de Trasparencia de la Administración General del Estado, que 
permita a dicha Entidad local incluir los contenidos y tramitar las 
solicitudes de acceso previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y 
así poder cumplir con sus obligaciones de publicidad activa y las 
relativas al derecho d acceso a la información pública. Dicho portal (en 
adelante Portal de la Transparencia Local) conforma a un modelo de 
servicio común dispondrá de los siguientes componentes generales:  

 
1.- Gestión de Solicitudes de Acceso 
2.- Publicidad Activa Centralizada 
3.- Publicidad Activa Descentralizada (TR-Utilis) 
4.- Buscador e Indexador de la Información 
5.- Gestor de Contenidos del Portal 

 
c. Generar un entorno de preproducción en el plazo de 15 días desde la 

firma de la adhesión, a fin de que la administración adherida pueda 
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realizar todas las pruebas previas e imprescindibles par que se habilite 
el entorno real de trabajo.  

d. Facilitar la personalización parcial de cada portal de la Transparencia 
Local dicho en aspectos tales como:  

 

 Adecuar el diseño de la página principal y siguientes, mediante 
el uso del catálogo de plantillas predefinidas puesta a 
disposición de los Administradores delegados de cada ámbito.  

 Insertar el logo particular y el nombre de cada administración 
adherida.  

 Posibilidad de desactivar las categorías de información 
relativas a la publicidad activa, que no sean de interés.  

 Posibilidad de activar el procedimiento electrónico que permite 
a los ciudadanos, a través de un formulario, a través de un 
formulario común, el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública por medios electrónicos y con las 
condiciones de identificación y autenticación a través de la 
plataforma Cl@ve 

 
e. Gestionar con los organismos de la Administración General del 

Estado que posean fuentes de información (publicidad activa) en modo 
centralizado, el establecimiento de modelos de intercambio de datos 
que faciliten la incorporación automática de la información existente 
respecto a la administración adherida.  

f. Poner a disposición de las administraciones adheridas un curso-guía 
en soporte electrónico sobre el uso de las utilidades y herramientas 
propias del portal de la Transparencia Local. 

g. Disponer de la infraestructura suficiente para dar servicio a las 
Entidades Locales que firmen la adhesión con anterioridad al 1 de 
julio de 2015. 

 
Los procesos de adhesión posteriores al 1 de julio de 2015 no podrán ser tenidos 
en cuenta por la DTIC en la planificación de su capacidad de prestación de este 
servicio a partir del 10 de diciembre de 2015 y, por tanto requerirán 
previamente un informe favorable expreso de la DTIC.  
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TERCERA.- Obligaciones que asume la FEMP 
 
La FEMP se obliga a divulgar la existencia del presente Acuerdo entre sus 
asociados, a fin de que los mismos, en uso de la autonomía que les corresponde, 
puedan decidir su adhesión al mismo, en función de sus necesidades e intereses.  
 
Por otra parte, colaborará facilitando la información básica sobre el servicio que 
la Administración General del Estado (AGE) pondrá a disposición de las 
Entidades Locales, y resolverá las dudas de las entidades locales sobre la 
implantación y uso del Portal de la Transparencia Local; es decir, la FEMP 
prestará a las Entidades Locales el soporte de primer nivel. Aquellas dudas que 
no pueda resolver la FEMP tendrá que trasladarlas a la DTIC, que le presentará 
un soporte  de segundo nivel a la FEMP.  
Así mismo, coordinar los intereses particulares de las entidades adheridas de 
acuerdo con lo establecido en este Acuerdo.  
 
CUARTA.-  Obligaciones de las Entidades Locales que se adhieran a este 
Acuerdo.  
 
Las Entidades Locales que se adhieran a este Acuerdo Marco en los términos 
que se especifican en el mismo, deberán:  
 
 1.- Hacer un uso eficiente de su portal de la transparencia local, que 
tendrá una configuración y una categorización de la información de publicidad 
activa en virtud de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, análoga a 
la del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.  
 2.- Llevar a cabo un mantenimiento actualizado del contenido de su 
portal de la transparencia local mediante las herramientas que la Administración 
General del Estado pone a su disposición.  
 3.- Identificar y nombrar a un equipo, no superior a dos personas, que 
actúen como Interlocutores (titular y suplente) ante los firmantes de este 
Acuerdo y su Comisión de Seguimiento y  que se encargará de:  
 

a) Adecuar la organización de su entidad local para la gestión para 
cumplir las obligaciones de publicidad activa y del derecho de acceso a 
la información pública en su portal de la trasparencia local.  

b) Adoptar las medidas de coordinación necesarias para hacer operativa 
la organización anterior y generar las instrucciones al respecto, en 
consonancia con las necesidades del uso del servicio suscrito.  

c) Promover y controlar el adecuado suministro de la información 
relativa a sus administraciones en los sistemas de información que, de 
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forma centralizada, ofrece la Administración General del Estado para 
la Administración General del Estado para la recogida de determinada 
información que forma parte de la publicidad activa.  

d) Difundir la documentación necesaria para que los usuarios de la 
Entidad Local implicados estén informados de sus obligaciones y 
responsabilidades y puedan desarrollar adecuadamente su trabajo.  

e) Capacitarse en las materias que sean necesarias para difundir y formar 
dentro de su organización a los distintos usuarios en los 
conocimientos requeridos.  

f) Realizar todas las pruebas en el entorno de producción que sean 
necesarias para la familiarización de todos los rols de usuario con las 
funcionalidades que tiene que desempeñar. 

g) Prestar el primer nivel de atención a las demandas o necesidades de 
los empleados públicos o asimilados que trabajen para el Portal de la 
Transparencia en su organización, encargándose de elevar al equipo 
técnico de la DTIC, de manera agregada, aquellas dudas que no pueda 
resolver, mediante los sistemas habilitados al efecto.  

h) Velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por su 
administración como suscriptora del servicio.  

 
4. Disponer de los recursos técnicos necesarios para:  
 

a. Facilitar el trabajo de sus empleados públicos o asimilados en las 
condiciones requeridas por la plataforma tecnológica lo que incluirá el 
acceso obligatorio a través de Red Sara y el uso del certificado 
electrónico para su identificación y autenticación.  

b. Ejecutar las labores de Administración delegada de su ámbito de 
trabajo, dentro de la plataforma tecnológica que se ponga a su 
disposición. 

c. Gestionar sus usuarios, asignando a cada uno de ellos los permisos 
que le correspondan acordes con sus responsabilidades.  

d. Vigilar el suso responsable de las capacidades del Portal de la 
Trasparencia Local, adoptando las medidas de seguridad adecuadas a 
los procesos de publicación en el mismo.  

 
QUINTA.- Condiciones a cumplir por las entidades que integran la 
Administración Local y sistema de adhesión 
 
 1.- Las entidades que integran la Administración Local que se quieran 
incorporar al presente Acuerdo deberán elevar a sus órganos de gobierno 
competentes la propuesta, y tras su aprobación formalizar electrónicamente su 
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adhesión a través de los medios que la AGE, a través de la DTIC, ponga a 
disposición para este fin.  
 
 2.- En el supuesto de las Entidades Locales con población inferior a 
20.000 habitantes, los órganos de gobierno de las mismas podrán delegar, de 
forma expresa y por escrito, en la Diputación Provincial o entidad equivalente 
que la incorporación al presente Acuerdo se formalice a través de las mismas. La 
aceptación de tal adhesión, será realizada por la DTIC y posteriormente 
comunicada a la Entidad Local por conducto de la FEMP.  
 
 3.- No obstante, en el caso de Diputaciones Provinciales o entidades 
equivalentes, incluidas los Cabildos y Consejos insulares, que asuman el 
cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de trasparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, respecto de 
aquellos municipios d de población inferior a 20.000 habitantes de su provincia 
cuyos órganos de gobierno se lo hayan delegado, se habilitará un modelo de 
adhesión telemático específico en el que se hará constar, en todo caso, los 
Ayuntamientos respecto de los cuales hayan asumido el cumplimiento de esas 
obligaciones y los mecanismos en virtud de los cuales se haya producido esa 
asunción.  
 
SEXTA.- Condiciones del Servicio 
 
Las obligaciones de las partes firmantes de este Acuerdo y de las Entidades 
Locales adheridas al mismo, se ajustarán a las siguientes condiciones:  
 

a. El servicio se facilitará a las administraciones adheridas por 
orden cronológico de su adhesión. No obstante, la puesta en 
funcionamiento del servicio estará condicionado a las 
capacidades de cada administración adherida y de su equipo 
para organizar, gestionar y llevar a la práctica con eficacia las 
responsabilidades y competencias que les corresponde.  

b. A efectos de soporte a los usuarios de este servicio se aplicará el 
calendario laboral y las condiciones establecidas para la 
Comunidad y el Municipio de Madrid y su horario oficial.  

c. La DTIC en ningún caso hará entrega de ninguna 
documentación de carácter técnico, ni de ningún tipo de 
componente físico o lógico que configure la plataforma 
tecnológica del Portal más allá de los correspondientes 
Manuales de usuario que correspondan.  
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d. Las labores de mantenimiento de la plataforma tecnológica del 

Portal de la Transparencia alcanzará la modalidad denominada 
“mantenimiento correctivo” que será atendida con la máxima 
diligencia y con prioridad sobre cualquier otro tipo de 
actuación. En cuanto a otros tipos de mantenimiento –
perfectivo o evolutivo- solo serán asumidos por la DTIC, 
siempre y cuando dicho mantenimiento de la plataforma al año 
y en función de la disponibilidad de recursos suficientes para 
ello. En todo caso las labores de mantenimiento que sean 
requeridas deberán venir avaladas por la FEMP y los costes 
derivados de las mismas podrán ser imputados 
económicamente a su demandante.  

 
SÉPTIMA.- Comisión de Seguimiento.  
 
Para hacer efectivas las previsiones del presente Acuerdo Marco se creará una 
Comisión de Seguimiento, formada por dos representantes de la DTIC y dos 
representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).  
 
Por cada una de las partes podrán designarse suplentes de los miembros de la 
Comisión, si sus titulares no pueden asistir a las reuniones de la Comisión y 
podrá invitarse a asistir a aquellos técnicos que la propia Comisión de 
Seguimiento juzgue conveniente, que tendrán voz pero no voto.  
Dicha Comisión se reunirá, al menos una vez al año a iniciativa de cualquiera de 
las partes, con el fin de:  
 
 1.- Analizar de manera sistemática el grado de cumplimiento de las 
actuaciones programadas.  
 2.- Proponer o impulsar las medidas necesarias para la aplicación del 
presente Acuerdo y de las adendas que a él se incorporen. 
 3.- Resolver cuantas cuestiones puedan surgir en lo referente a la 
interpretación, desarrollo y ejecución de este Acuerdo Marco de colaboración. 
 
OCTAVA.- Aportaciones económicas 
 
El presente Acuerdo Marco no conlleva ningún gasto para las partes firmantes 
de este Acuerdo.  
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NOVENA.- Vigencia 
 
La vigencia de este Acuerdo será de cuatro años, a partir del día de su firma, 
renovándose de manera automática anualmente salvo denuncia expresa de 
cualquiera de las partes. 
 
DÉCIMA.- Modificación y Resolución 
 
El presente Acuerdo Marco de Colaboración podrá ser resuelto, de mutuo 
acuerdo entre las partes, o por la decisión motivada de una de ellas.  
 
Cualquiera de las partes podrá proponer la revisión de este Acuerdo Marco de 
Colaboración, en cualquier momento, para introducir las modificaciones  que 
estimen pertinentes. De producirse la revisión del clausurado del Acuerdo 
Marco de Colaboración, los correspondientes cambios habrán de incorporarse al 
mismo o la alteración esencial de su contenido. Constatando el incumplimiento 
fehaciente y previa audiencia a la parte incumplidora, la parte que decida la 
resolución deberá comunicarlo a la otra con, al menos, un mes de antelación a la 
fecha de efecto de la misma. No obstante, esta resolución no afectará a la 
finalización de las actividades que estuvieran en ejecución.  
 
UNDÉCIMA.- Naturaleza y Jurisdicción 
 
El presente Acuerdo tiene carácter administrativo y se considera incluido en el 
artículo 4.1.d) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por lo 
que queda fuera del ámbito de aplicación del mismo, sin prejuicio de la aplicación 
de sus principios y criterios para resolver las dudas y lagunas que pudieran 
presentarse.  
 
Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente Acuerdo de 
colaboración serán resueltas, una vez agotada la vía de la Comisión de 
Seguimiento prevista en el mismo, por el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1988 de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
 
Y para que conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes 
firman el presente documento, por triplicado, en la fecha indicada en el 
encabezamiento.  
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El Secretario de Estado de Administraciones Públicas.- D. Antonio German 
Beteta Barreda.  El Presidente de la Federación Española de Municipios y 
Provincias.- D. Iñigo de la Serna Hernaiz.” 

Els reunits, a la vista de tot l’expost, acorden per unanimitat aprovar 
l’adhesió de l’Ajuntament d’Escorca a l’acord Marc de col.laboració entre 
l’Administració General de l’Estat i la FEMP.  

 

 5.- Donar coneixement del nomenament d’un vocal per a la representació 
del conjunt d’Ajuntaments inclosos a l’àmbit del Consell Territorial amb 
població igual o inferior a 20.000 habitants. 
  
 Havent rebut escrit per part de la Gerència Regional del Cadastre a les 
Illes Balears en el que se’ns comunica que segons el Títol I del RD 417/2006, 
de 7 d’abril, per el que es desenvolupa el text refós de la Llei del Cadastre 
Immobiliari, que regula la composició i el funcionament dels òrgans col·legiats 
del cadastre, entre els que es troba el Consell Territorial de la Propietat 
Immobiliària.  
 
 L’article 14 de l’esmentat text regula la seva composició respecte a la 
representació del conjunt d’ajuntaments inclosos a l’àmbit del Consell 
Territorial amb una població igual o inferior a vint mil habitants on s’estableix 
que aquets comptaran amb un vocal. 
 
 Igualment l’article 4 de la nova ordre EHA/2386/2007, de 26 de juliol, 
estableix que els representants de les entitats locals dels consells seran renovats 
dins els 4 mesos següents a la celebració de les eleccions municipals. 
 
 Per tant, iniciat el procés de renovació dels representants locals en els 
òrgans col·legiats del cadastre, procedeix a aquest ajuntament proposar el 
nom d’un ajuntament d’entre els compresos a la relació adjunta a l’esmentat 
escrit. 
 
 Una vegada llegit el llistat d’ajuntaments compresos al llistat adjunt, 
aquest ajuntament acorda per unanimitat proposar l’Ajuntament de San Joan 
de Labritja per a que ostenti la citada vocalia.  
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 6.- Proposta d’augment de l’Impost de Bens Immobles de 
característiques especials. 
 
 Una vegada comprovat pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament que 
segons la Llei d’Hisendes Locals el percentatge màxim a aplicar als bens 
immobles de característiques especials és de l’1,3 % i comprovat que el 
percentatge aplicat a l’Impost de Bens Immobles del 2015 ja s’aplica 
l’esmentat percentatge, es decideix per unanimitat mantenir aquest 
percentatge màxim com a tipus de gravamen als esmentats tipus de bens. 
 
 7.- Acord per a la renúncia a la renovació del Conveni de Recollida 
Selectiva amb el Consell de Mallorca. 
 
 En el marc de recollida de residus, a dia d’avui, els ajuntaments de l’illa 
poden escollir continuar realitzant la recollida mitjançant una altre encomana 
de gestió amb el Consell de Mallorca o realitzar la seva pròpia recollida. 
 
 Per aquesta raó, aquest ajuntament ha sol·licitat un estudi per 
dimensionar l’abast d’aquesta recollida i la seva valoració econòmica a 
l’empresa Gram Gestió Ambiental. 
 
 Una vegada revisat l’Estudi de Viabilitat presentat per l’empresa Gram 
Gestió Ambiental, i debatut llargament pels senyors regidors, s’aprova per 
unanimitat no renovar, una vegada acabat, el Conveni de Recollida selectiva 
vigent amb el Consell de Mallorca. 
 
 8.- Acord devolució 25% paga extra funcionaris 2012. 
 
 Una vegada publicat al BOE núm. 219 de dissabte 12 de setembre de 
2015, el RDL 10/2015, d’11 de setembre de 2015 per el que es concedeixen 
crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en el pressupost de l’Estat 
s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a la 
economia, el Capítol I de mesures en matèria d’ocupació pública, a l’article 
1.Uno. apartat 1 i 3 estableix que les diferents administracions públiques 
abonaran durant l’exercici 2015, i per un sol cop, una retribució de caràcter 
extraordinària equivalent a 48 dies o al 26,23 % dels imposts deixats de 
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així 
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com la paga addicional del complement específic o pagues addicionals 
equivalents, corresponents al mes de desembre 2012. 
 
 Vist el mateix, s’acorda per unanimitat procedir al pagament esmentat. 
 

9.- Aprovació Ordenança Impost Vehicles Tracció Mecànica. 
 
El Batle procedeix a la lectura de l’ordenança que a la seva lletra diu: 
 

“ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA 

 

CAPÍTOL I 

DISPOSICIÓ GENERAL 

Article 1r. 

Conforme al disposat en l'article 15.2, en relació amb l'article 59.1, ambdós 

del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

aquest Ajuntament exigirà l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, 

d'acord amb les normes reguladores de l'Impost contingudes en la citada Llei, 

i per les altres disposicions legals i reglamentàries que la completin, així com 

per la present Ordenança Fiscal. 

CAPITOL II 

NATURALESA I FET IMPOSABLE 

Article 2n. 

1.- L'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un tribut directe que grava 

la titularitat dels 

vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, 

qualsevol que siguin la seva classe i categoria. 

2.- Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en 

els registres públics corresponents i mentre no hagi causat baixa en els 
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mateixos. A l'efecte d'aquest impost també es consideraran aptes els vehicles 

proveïts de permisos temporals i matrícula turística. 

3.- No estan subjectes a aquest impost els vehicles que havent estat donats de 

baixa en els registres per antiguitat del seu model, puguin ser autoritzats per a 

circular excepcionalment en ocasió d'exhibicions, certàmens o carreres 

limitades als d'aquesta naturalesa. 

CAPITOL III 

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 

Article 3r. 

1.- Estaran exempts de l'impost: 

a. Els vehicles oficials de l'Estat, Comunitats Autònomes i Entitats Locals 

adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana. 

b. Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, Agents 

diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin 

súbdits dels respectius països, externament identificats i a condició de 

reciprocitat en la seva extensió i grau. 

Així mateix, els vehicles dels Organismes internacionals amb seu o oficina a 

Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic. 

c. Els vehicles respecte dels quals així es derivi del disposat en tractats o 

convenis 

internacionals. 

d. Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència 

sanitària o al trasllat de ferits o malalts. 

e. Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda que es refereix la lletra A de 

l'annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial decret 

2822/1998, de 23 de desembre. Així mateix, estan exempts els vehicles 

matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció 
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s'aplicarà en tant es mantinguin aquestes circumstàncies, tant als vehicles 

conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport. Les 

exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als 

subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d'un vehicle 

simultàniament. A efecte del disposat en aquest paràgraf, es consideraran 

persones amb minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau 

igual o superior al 33 per 100. 

f. Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de 

transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou 

places, inclosa la del conductor. 

g. Els tractors, remolcs, semi remolcs i maquinària proveïts de la Cartilla 

d'Inspecció Agrícola. 

2.- Per a poder aplicar les exempcions que es refereixen els paràgrafs e) i g) de 

l'apartat 1d'aquest article, els interessats hauran d’instar la seva concessió 

indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici. 

Declarada l'exempció per l'Administració Municipal, s'expedirà un document 

que acrediti la seva concessió. 

En relació amb l'exempció prevista en el segon paràgraf del paràgraf e) de 

l'apartat 1 anterior, l'interessat haurà d’aportar el certificat de la 

minusvalidesa emès per l'òrgan competent i justificar la destinació del vehicle. 

3.- Els vehicles amb motor elèctric i els denominats híbrids gaudiran d’una 

bonificació del 75 i 60 per cent, respectivament, de la quota de l’Impost. 

Per a gaudir d’aquesta bonificació, els interessats han d’acompanyar a l’escrit 

de sol·licitud, fotocòpia de la documentació tècnica del vehicle. 

4.- Els vehicles que consumeixin combustibles GLP, GNL o GNC gaudiran 

d’una bonificació del  60 per cent de la quota de l’Impost. Per a gaudir 

d’aquesta bonificació, els interessats han d’acompanyar a l’escrit de sol·licitud, 

fotocòpia de la documentació tècnica del vehicle. 
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5.- Totes les sol·licituds de bonificació seran tramitades, i si escau, concedides 

prèvia petició escrita de l'interessat a la qual s'acompanyarà la documentació 

acreditativa del compliment dels requisits exigits per a la seva concessió. 

 

6.- Una bonificació de entre el 15% i el 60%,  en funció de les característiques 

dels motors dels vehicles i la seva incidència en el medi ambient.  

7.- Una bonificació del 100 per cent als vehicles històrics o aquells que tenguin 

una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys, contats a partir de la data de la seva 

fabricació, si aquesta no es conegués, prenint com a tal la de la seva primera 

matriculació o, en la data en que el corresponent tipus o variant es va deixar de 

fabricar. 

Amb caràcter general, els efectes de la concessió de beneficis fiscals s'inicien a 

partir de l'exercici següent al de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. 

No obstant, quan se sol·liciti, per a vehicles ja inclosos en el Padró de l'Impost, 

abans de finalitzar el període de pagament voluntari del Padró Cobratori, es 

concedirà per a l'exercici en curs si en la data de meritació de l'impost 

concorren els requisits exigits per al seu gaudi. Respecte dels vehicles de nova 

matriculació es concedirà la bonificació per a l'exercici en curs sempre que la 

sol·licitud es formuli en el període d'un mes contat des de la data de 

matriculació. 

Article 4t 

Els vehicles que amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 51/2002, de 27 

de desembre, resultant exempts de l'impost per aplicació de l'anterior redacció 

de l'article 93 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, no compleixin els requisits fixats per a l'exempció en la nova 

redacció donada per la inicialment citada Llei a aquest precepte, continuaran 

tenint dret a l'aplicació de l'exempció prevista en la redacció anterior del citat 

precepte, en tant el vehicle mantingui els requisits fixats en la mateixa per a tal 

exempció. 

Article 5è. 
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No podran reconèixer-se altres beneficis fiscals que els expressament prevists 

en les normes amb categoria de Llei o les derivades de l'aplicació dels Tractats 

Internacionals. 

 

CAPITOL IV 

SUBJECTES PASSIUS 

Article 6è. 

1.- Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i 

les Entitats a què es refereix el Capítol II, Títol II de la Llei 58/2003 de 17 

desembre, Llei General Tributària, al nom de la qual consti el vehicle en el 

permís de circulació. 

2.- Els subjectes passius, determinats segons l'apartat anterior, hauran de 

satisfer l'impost a aquest Ajuntament quan el domicili que consti en el permís 

de circulació del vehicle estigui situat en el municipi d’Escorca. 

3.- Son obligats tributaris aquelles persones que així queden definides també al 

mencionat Capítol II del Títol II de la Llei 58/203 

Article 7è. 

Respecte als responsables del tribut s'estarà al disposat en la Llei General 

Tributària i a quantes altres disposicions siguin d'aplicació. 

CAPITOL V 

BASE IMPOSABLE 

Article 8è. 

1.- La base imposable dels vehicles que a continuació se citen, constituïda per 

la magnitud en unitats de quantitat o pes del fet imposable, sobre les quals 

s'aplicarà la tarifa que correspongui, serà la següent: 

a. Per a turismes, el nombre de cavalls fiscals. 
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b. Per a autobusos, el nombre de places. 

c. Per a camions, remolcs i semiremolcs, els quilograms de càrrega útil. 

d. Per a tractors, el nombre de cavalls fiscals. 

e. Per a motocicletes, els centímetres cúbics de cilindrada. 

2.- Per a ciclomotors, el deute tributari vindrà determinat per una quantitat 

fixa. 

CAPITOL VI 

QUOTA TRIBUTÀRIA 

Potencia i tipus de vehicle: 

A) Turismes: 

De menys de 8 cavalls fiscals 13 eur. 

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals  35 eur. 

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 72 eur. 

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 90 eur. 

De 20 cavalls fiscal en endavant  112 eur. 

B) Autobusos: 

De menys de 21 places 84 eur. 

De 21 a 50 places  120 eur. 

De més de 50 places  150 eur. 

C) Camions: 

De menys de 1.000 kg. de càrrega útil 43 eur. 

De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil  85 eur. 
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De més de 2.999 kg. a 9.999 kg. de càrrega útil  120 eur. 

De més de 9.999 kg. de càrrega útil  150 eur. 

 

D) Tractors: 

De menys de 16 cavalls fiscals  20 eur. 

De 16 a 25 cavalls fiscals 30 eur. 

De més de 25 cavalls fiscals 85 eur. 

E) Remolcs: 

De més de 750 kg. i menys de 1.000 kg. de càrrega útil 20 eur. 

De 1.000 kg a 2.999 kg de càrrega útil  30 eur. 

De més de 2.999 Kg. de càrrega útil  85 eur. 

F) Altres vehicles: 

Ciclomotors 5 eur. 

Motocicletes fins a 125 c.c.  5 eur. 

Motocicletes de més de 125 c.c fins a 250 c.c.  10  eur. 

Motocicletes de més de 250 c.c fins a 500 c.c. 16 eur. 

Motocicletes de més de 500 c.c fins a 1.000 c.c. 31 eur. 

Motocicletes de més de 1.000 c.c. 61 eur. 

CAPITOL VII 

PERIÓDE IMPOSITIU I MERITACIÓ 

Article 10è. 
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1.- El període impositiu coincideix amb l'any natural, llevat en el cas de 

primera adquisició dels 

vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia que es produeixi 

aquesta adquisició. 

2.- L'impost es merita el primer dia del període impositiu. 

3.- L'import de la quota de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals en 

els casos de primera adquisició o baixa del vehicle. 

CAPITOL VIII 

GESTIÓ DE L’IMPOST 

Article 11è. 

1.- A l'efecte del disposat en l'article 98 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals es consideraran com instruments 

acreditatius del pagament de l'impost els rebuts tributaris o cartes de 

pagament, degudament diligenciats de cobrament per la Recaptació Municipal 

o les seves entitats col·laboradores. 

2.- En el cas de primera adquisició dels vehicles, els subjectes passius 

presentaran en les Dependències Municipals de Gestió Tributària, en el termini 

de trenta dies a comptar des de la data d'adquisició, declaració- liquidació 

segons el model determinat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements 

de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació procedent, així com 

la realització de la mateixa. S'acompanyarà la documentació original 

acreditativa de la seva compra, certificat de les seves característiques tècniques 

i el Document Nacional d'Identitat o Nombre d'Identificació Fiscal del 

subjecte passiu. 

3.- Simultàniament a la presentació de la declaració- liquidació que es refereix 

l'apartat anterior, el subjecte passiu ingressarà l'import de la quota de l'impost 

resultant de la mateixa. Aquesta autoliquidació tindrà la consideració de 

liquidació provisional mentre que per l'oficina gestora no es comprovi que la 
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mateixa s'ha efectuat mitjançant la correcta aplicació de les normes 

reguladores de l'impost. 

4.- Els qui sol·licitin la matriculació d'un vehicle presentaran al mateix temps, 

en la Prefectura Provincial de Trànsit, en triplicat exemplar, la referida 

declaració-liquidació que acrediti el pagament de l'Impost o la seva exempció, 

degudament diligenciada de cobrament per la Tresoreria Municipal o revisada 

per les Oficines de Gestió Tributària, respectivament. 

Una vegada resolt favorablement l'expedient relacionat amb el dit vehicle, un 

exemplar del document al·ludit, segellat per la Prefectura de Trànsit, amb 

indicació de la data de presentació i la matrícula del vehicle, es remetrà a 

aquest Ajuntament. 

5.- Els titulars dels vehicles, quan comuniquin a la Prefectura Provincial de 

Trànsit la reforma dels mateixos, sempre que alteri la seva classificació a 

l'efecte d'aquest impost, així com també en els casos de transferència, de canvi 

de domicili en el permís de circulació, o de baixa d'aquests vehicles, hauran 

d’acreditar prèviament davant la referida Prefectura Provincial el pagament de 

l'últim rebut presentat al cobrament de l'impost, sense perjudici que sigui 

exigible per via de gestió i inspecció el pagament de totes els deutes per aquest 

concepte reportades, liquidades, presentades al cobrament i no prescrites. 

S'exceptua de la referida obligació de acreditació el supòsit de les baixes 

definitives de vehicles amb quinze o més anys d'antiguitat. 

6.- En tots els casos prevists en l'apartat anterior del present article, els 

subjectes passius hauran de presentar davant la Prefectura Provincial de 

Trànsit declaració a l'efecte d'aquest impost, conforme al model establert o 

que s'estableixi en el futur. 

7.- En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el 
pagament de les 

quotes anuals de l'impost es realitzarà dintre del primer semestre de cada 
exercici. 

8.- En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les 
corresponents quotes es 
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realitzaran mitjançant el sistema de padró anual on hi figuraran tots els 
vehicles subjectes a 

l'impost que es trobin inscrits en el corresponent Registre Públic a nom de 
persones o entitats 

domiciliades en aquest Terme Municipal. 

9.- El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic pel termini d'un mes, 

perquè els legítims interessats puguin examinar-lo i, si escau, formular les 

reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà en el "Butlletí Oficial 

de les Illes Balears" i produirà els efectes de notificació de la liquidació a 

cadascun dels subjectes passius. 

Article 12è 

El disposat en l'article anterior sobre la gestió de l'impost, s'entendrà 

modificat quan normes de categoria superior disposin una altra cosa. 

CAPITOL IX 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança Fiscal deroga l’anterior i entrarà en vigor a partir del dia 

1 de gener de 2016, continuant la seva vigència fins tant sigui derogada o 

modificada.” 

 
 Una vegada llegida es aprovada per unanimitat i s’acorda remetre-la al 
BOIB per a procedir a la seva publicació i posterior entrada en vigor. 
 
   

10.- Moció de rebuig a la concessió de la nacionalitat catalana als 
ciutadans de les Illes Balears. 
 

 El Sr. Batle passa a llegir la moció presentada per el Partit Popular 
d’aquest ajuntament que a la seva lletra diu: 

 



    
Ajuntament d’Escorca 
     (Illes Balears) 
 
 

 

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 

D’ESCORCA  DE REBUIG A LA CONCESSIÓ DE LA NACIONALITAT 

CATALANA ALS CIUTADANS DE LES ILLES BALEARS. 

MOCIÓ 
 
El passat dia 22 d'agost, el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 
Germà Gordó va realitzar unes polèmiques declaracions en les quals es 
mostrava favorable a concedir la nacionalitat catalana als ciutadans de la resta 
dels Països Catalans, en els quals inclou a la Catalunya Nord, el País Valencià, 
la Franja i Balears.  
 
No es tracta d'unes simples afirmacions d'un particular, sinó d'un membre del 
Govern català, i que afecta de ple als ciutadans de les Illes Balears, doncs la 
nacionalitat afecta als drets públics subjectius en l'ordre civil, polític, 
econòmic, social i cultural, que reconeix i proclama l'ordenament jurídic d'un 
país. 
La nacionalitat, des del vessant públic, suposa la qualitat de pertànyer a una 
comunitat nacional, organitzada en forma d'Estat.  
 
Lògicament, aquestes declaracions han provocat la irritació en aquests 
territoris. Els presidents de les Comunitats Autònomes de València i Aragó, Sr. 
Ximo Puig i Sr. Javier Lambán immediatament han rebutjat de forma 
contundent aquestes declaracions, i en el mateix sentit s'han manifestat 
dirigents polítics nacionals i els catalans de diverses formacions no 
nacionalistes. S'ha trobat a faltar una posició ràpida, clara i contundent del 
Govern de les Illes Balears i del Govern del Consell de Mallorca.  
 
S'ha vingut argumentant des de sectors nacionalistes que la denominació de 
Països Catalans es deu única i exclusivament a l'existència d'una llengua 
comuna, sense cap tipus de pretensió política. Però el que realment desvetllen 
les declaracions del conseller del Govern català és que el programa de màxims 
dels defensors de l'independentisme català inclou a tots els territoris: València, 
Balears, La Franja i la Catalunya Nord. El que en teoria era una entitat 
únicament cultural es converteix en la plasmació política dels Països Catalans, 
i això constitueix el programa màxim de l'independentisme, que sí afecta a l’illa 
de Mallorca i a les Illes Balears.  
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I aquesta voluntat política, fins ara ocultada o minimitzada, es fa pública 
precisament quan falta aproximadament un mes per a la celebració d'unes 
eleccions a Catalunya que són presentades pels sectors independentistes 
catalans com plebiscitàries, en un nou desafiament a l'ordenament jurídic 
vigent.  
 
Convençuts que declaracions de tipus “annexionistes” precisament el que fan 
és danyar els vincles entre Catalunya i Balears, i que el més beneficiós és la 
convivència de tots aquests territoris en un Estat espanyol plural.  
 
Per tant, davant manifestacions polítiques d'alts responsables d'altres 
comunitats autònomes, que a més de ser manifestament contràries a 
l'ordenament jurídic vigent i a la Constitució, afecten de ple als ciutadans de 
Balears i Mallorca, es tracta d’una falta de respecte per a tots els ciutadans de 
les Illes Balears. Per això, és convenient deixar ben clara la posició de les 
institucions polítiques d'aquestes Illes.  
 
Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular d’Escorca, proposa el 
següent:  
 

ACORD 
 

1.- L’Ajuntament d’Escorca reprova el Conseller de Justícia del Govern de 
Catalunya i, de forma rotunda, rebutja les declaracions realitzades per aquest, 
en les quals considerava que en el cas d'una eventual independència de 
Catalunya s'hauria de concedir la nacionalitat catalana als ciutadans de les 
Illes Balears, atès que es tracten d'unes manifestacions desafortunades i 
contràries a l'ordenament jurídic.  
 
2.- L’Ajuntament d’Escorca lamenta que el Govern de les Illes Balears, a 
diferència de les Comunitats Autònomes afectades per les declaracions del 
Conseller de Justícia del Govern de Catalunya, no hagi rebutjat aquestes 
manifestacions que suposen una clara ingerència a l'autonomia de les Illes 
Balears.  
 
3.- L’Ajuntament d’Escorca constata, tal com reconeix l'Estatut d'Autonomia 
de les Illes Balears, que la nacionalitat històrica que formen les illes de 
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, com expressió de la seva 
voluntat col·lectiva i en l'exercici del dret d'autogovern que la Constitució 
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reconeix a les nacionalitats i les regions, està constituïda en Comunitat 
Autònoma dins el marc de la pròpia Constitució i l'Estatut d'Autonomia i, en 
aquest sentit, l’Ajuntament d’Escorca manifesta que la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears no forma part de cap entitat política sota la denominació 
de "Països Catalans".- Escorca, 15 de setembre de 2015.-El Portaveu.-Antoni 
Solivellas Estrany. 
 

 
 Llegida la moció, es aprovada per unanimitat. 
 
 

11.- Moció per assumir l’atenció als refugiats com una qüestió d’Estat. 
 
     El Sr. Batle procedeix a la lectura de la moció presentada pel Grup 
Popular d’aquest ajuntament que a la seva lletra diu: 
 
 “Moción para asumir la atención a los refugiados como una cuestión de 

Estado 
 
 
Europa está asistiendo en estos momentos a una grave crisis humanitaria 
motivada por el desplazamiento de miles de personas que huyen del terror y la 
guerra en sus países de origen y buscan en Europa un espacio de seguridad, 
libertad y respeto a los derecho humanos.  
Las connotaciones enormemente dramáticas de la situación humanitaria que 
estamos  viviendo incluyen la terrible pérdida de vidas humanas, y demandan 
que todos nos impliquemos en la búsqueda de soluciones a la misma.  
Esta es una cuestión de Estado, que requiere la máxima coordinación en la 
Unión Europea y en el resto de la Comunidad Internacional; así como la 
colaboración, a nivel nacional, de todas las Administraciones, organizaciones y 
entidades del tercer sector y sociedad civil en su conjunto.  
La sociedad española ha vuelto a demostrar, una vez más, la enorme 
solidaridad y el gran compromiso que los españoles siempre han demostrado 
con los que sufren.  
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El Gobierno de la Nación trabaja desde hace meses en la gestión de esta crisis. 
Ya en el mes de mayo se puso en marcha un equipo de trabajo con la 
participación de los diferentes departamentos ministeriales implicados, del 
que ha tomado el testigo un Grupo Interministerial formado por 
representantes de siete ministerios, que trabaja ya con toda intensidad para 
preparar, con arreglo a las decisiones europeas, la gestión del traslado, 
acogida e integración de los solicitantes de protección internacional.  
Asimismo, se ha reunido ya la Conferencia Sectorial de la Inmigración, con la 
participación de las Comunidades Autónomas y la Federación Española de 
Municipios y Provincias y se han intensificado las reuniones y contactos con las 
entidades especializadas en la atención e integración de refugiados, así como 
con los representantes de ACNUR.  
El Gobierno de la Nación ha mostrado en todo momento su disposición a 
colaborar a la hora de hacer frente a esta crisis y se ha comprometido a acoger 
a cuantos solicitantes de protección internacional proponga la Comisión 
Europea, dando prueba de la máxima responsabilidad y solidaridad en esta 
cuestión, como en tantas otras y como ha hecho desde el comienzo de esta 
crisis.  
De hecho, el Gobierno ya había previsto un importante incremento en las 
partidas dedicadas a la acogida e integración de refugiados, en el proyecto de 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 aprobado el 31 de julio 
por el Consejo de Ministros.  
Adicionalmente, y en respuesta al agravamiento de la crisis humanitaria, el 
Consejo de Ministros del 11 de septiembre ha aprobado un Real Decreto de 
ayudas extraordinarias, por importe de 13 millones de euros, a las 
asociaciones implicadas en la gestión de la ayuda a los solicitantes de 
protección internacional; que supone una primera medida inmediata para 
adecuar nuestra red de asistencia a la nueva situación.  
En coherencia con ello, el Partido Popular también ha presentado en el 
Congreso de los Diputados una enmienda transaccional a los presupuestos 
para 2016, apoyada por todos los grupos, para reforzar, con 200 millones de 
euros, las partidas dedicadas a la atención de solicitantes de protección 
internacional.  
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España cuenta, desde hace años, con un Sistema de Atención a los refugiados 
que ha dado respuesta a las necesidades de cada momento, y que se está 
reforzando con más recursos para atender a la situación actual. Contamos 
también con la sólida experiencia de ser un país de acogida, por la condición 
de nuestro país de frontera marítima del Sur de Europa, lo que nos convierte 
en un referente en la atención humanitaria a extranjeros, así como en la 
reivindicación de una política europea, conjunta, coordinada e integral en 
relación a los movimientos migratorios de todo tipo. 
 
 
Por esta razón, el Grupo Popular de …. eleva al Pleno de ….… la presente 
Moción para asumir la atención a los refugiados como una cuestión de 
Estado.  
Instamos a todas las Administraciones Públicas a: 

1. Seguir impulsando una verdadera política europea, común e integral, de 

inmigración y asilo, que debe contar con recursos financieros 

suficientes. 

 
2. Reforzar la capacidad de respuesta de la Unión Europea ante 

situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo. 

 
3. Impulsar la dotación de fondos europeos para reforzar y concentrar los 

esfuerzos de cooperación en los países de origen y, en particular, de un 

Fondo Fiduciario Europeo para la ayuda financiera a los países de 

África, inspirado en una propuesta realizada por el Gobierno de España. 

 
4. Dar prioridad al diálogo y la cooperación con los países de origen y 

tránsito, así como con los países limítrofes de las zonas de conflicto en 

la acogida de refugiados. 

 
5. Colaborar con los países de tránsito para la protección de sus fronteras 

y luchar contra las mafias que se lucran con esta tragedia humana. 
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6. Trabajar juntos en cuentas iniciativas nos permitan lograr la paz y la 

estabilidad en los lugares de origen de los refugiados.” 

 
Llegida la present, és aprovada per unanimitat. 

 12.- Relació de Decrets. 
 

Es passa a llegir tots el decrets de Batlia acordats des de la darrera 
sessió de la Junta de Govern Ordinària: 

 
 

- Decret d’ajuda econòmica al Sr. José E. Alonso Pouso per a despeses 
d’escolarització del fills (52) 

- Decret d’Adjudicació del contracte d’execució d’una perforació per 
captació d’aigua subterrània per el subministrament d’aigua potable a sa 
Calobra a l’empresa Hidràulica y Servicios Llabres S.L. per la quantitat de 
13.314,06 € (53). 

- Decret d’aprovació de la relació de factures corresponents al mes de 
febrer 2015 (54). 

- Decret de la 5ª Certificació d’obres del Projecte de Serveis d’Aigua 
Potable a sa Calobra per un import de 69.245,95 € a l’adjudicatària Llull 
Sastre S.A. (55). 

- Decret d’Autorització per a dur a terme filmació el 20-21 de Maig a sa 
Calobra i CalaTuent a favor de Orange Valley (56). 

- Decret d’Aprovació de Llicència d’bres a favor del Consell de Mallorca, 
EXP nº RI 13/14 per a la construcció caldera biomassa a Son Amer (57). 

- Decret d’Aprovació de Llicència d’obres a favor de la Parròquia Nostra 
Senyora de Lluc, EXP: RI 09/13 per a la instal·lació d’un ascensor (58). 

- Decret d’aprovació de la relació de factures corresponents al mes 
d’abril 2015 (59). 

- Decret d’aprovació de la relació de factures corresponents al mes de 
març 2015 (60). 

- Decret d’aprovació de la relació de factures corresponents al mes de 
febrer 2015 (61). 

- Decret d’aprovació de la relació de factures corresponents al mes de 
octubre 2014 (62). 

- Decret de contractació del servei de salvament per a la Platja de sa 
Calobra per la quantitat de 6.277,50 més IVA (63). 
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- Decret d’autorització per a poder dur a terme la filmació de l’anunci 

“KFC” entre els dies 22 i 24 de juny a la Platja de Cala Tuent i la carretera 
de sa Calobra (64). 

- Decret de nomenament al Sr. Bernat Vallori Mairata com a Tresorer 
municipal (65). 

- Decret de renúncia a la petició d’ajut per al projecte de “Millora 
d’accessos a la platja de Cala Tuent corresponent a la convocatòria pública 
del Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al 
Foment de la Desestetacionalització de l’oferta a l’Illa de Mallorca (66). 

- Decret de nomenament dels càrrecs de l’organigrama polític de 
l’Ajuntament (67). 

- Decret d’aprovació d’obres a favor de la Sra. Maria Moncada Ozonas 
per a la reforma d’edificacions per l’adaptació a agroturisme, EXP RI 01/15 
a la finca de Son Alzines (68). 

- Decret de Certificació d’obres corresponents al projecte de construcció 
d’Edifici municipal a sa Calobra per import de 5.591,34 € iva inclòs (69). 

- Decret de concessió de la reincorporació com a funcionària de carrera 
d’aquest ajuntament a la Sra. Catalina Llull Torrens (70). 

- Decret d’aprovació de la relació de factures corresponents al mes de 
gener 2015 (71). 

- Decret d’aprovació de la relació de factures corresponents al mes de 
maig 2015 (72). 

- Decret d’aprovació de la 2ª certificació del projecte de construcció 
d’Edifici municipal a sa Calobra per un import de 2.413,54 € IVA inclòs a 
l’adjudicatària Construcciones Llull Sastre S. A. (73). 

- Decret de nomenament del coordinador de seguretat i salut dels nuclis 
urbans de Sa Calobra i Cala Tuent (74). 

- Decret d’aprovació de llicència d’obres a favor de Maria M. Arbona 
Colom per a la reparació de teulada, Exp: 14/14, al port de sa Calobra nº 
16 (75). 

- Decret d’aprovació de la 1ª Certificació corresponent al Projecte 
d’instal·lació de caldera de biomassa per un import de 18.759,74 € IVA 
inclòs a l’adjudicatària Tot Corrent S.L. (76). 

- Decret d’aprovació de la relació de factures corresponents al mes de 
juny 2015 (77 i 78). 

- Decret d’aprovació de la relació de factures corresponents al mes de 
juliol 2015 (79 i 80). 

- Decret d’aprovació de la relació de factures corresponents al mes 
d’agost 2015 (81). 
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- Decret d’autorització per a poder dur a terme sessió fotogràfica el dia 

8 d’octubre a sa Calobra i Cala Tuent a favor de l’empresa Sonda 
Productions S.L. (82). 

 
Els reunits es donen per assabentats. 

 
 En caràcter d’urgència, per unanimitat, s’introdueixen els següents punts 
a l’ordre del dia: 
 
 13.- Aprovar el Conveni de Col·laboració entre el Consell de Mallorca i 
els Ajuntaments per implantar un registre únic d’entrada de documents. 
 
 El ple del Consell de Mallorca, en sessió ordinària celebrada el dia 10 
d’abril de 2014, va adoptar l’acord de fer ús de la possibilitat legal de firma de 
convenis amb els ajuntaments de les illes, perquè els documents adreçats a 
aquesta institució es puguin presentar en els registres dels ajuntaments de l’illa 
que firmin el conveni que a la seva lletra diu: 
 

 “CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA 
I L’AJUNTAMENT D’ESCORCA PER IMPLANTAR UN REGISTRE ÚNIC 
D’ENTRADA DE DOCUMENTS 

Palma, dia 24 de setembre de 2015 

REUNITS 

D 'una part, el senyor Miquel Ensenyat Riutort, president del Consell de 
Mallorca, que actua en nom i representació d'aquesta institució, d'acord amb 
el que preveu l'article 20.1 del vigent Reglament orgànic del Consell de 
Mallorca i l'article 9.2, lletra q) de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells 
insulars. També compareix el Sr. Joan Font Massot, Conseller executiu del 
departament de Desenvolupament Local.  

I, de l' altra, el senyor Antoni Solivellas Estrany, batle president de l' 
Ajuntament d’Escorca, que actua en nom i representació de l' esmentat 
Ajuntament d’Escorca, d' acord amb el que preveu l'article 21.1, lletra b), de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim local.  

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica i d'obrar 
plena, i  
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MANIFESTEN  

1. Que hi ha un interés comú de facilitar que els ciutadans del ·municipi de 
Escorca presentin documents davant del Consell de Mallorca.  

2. Que, per aixó, ambdues parts pretenen que, a l'hora de presentar una 
sol·licitud, escrit o comunicació adreçat al Consell de Mallorca es pugui fer en 
el registre d' entrada de documents de l' Ajuntament d’Escorca.  

3. Que l'article 38.4, lletra b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú disposa:  

«4. Les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que els ciutadans dirigeixin 
als òrgans de les administracions públiques es poden presentar: [ ... ]  

»b) Als registres de qualsevol órgan administratiu, que pertanyi al' 
Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Adrninistració de les 
Comunitats Autónomes, a la de qualsevol administració de les diputacions 
provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments deIs municipis a que 
es refereix l'artic1e 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del régim local, o a la del la resta de les entitats que integren l' Administració 
local si, en aquest darrer cas, s 'ha subscrit el conveni corresponent.»  
 
I, per subscriure el conveni establert en aquest precepte entre l' Ajuntament 
d’Escorca i el Consell de Mallorca, totes dues parts  

ACORDEN  

 1. L' Ajuntament d’Escorca es compromet a:  

a) Admetre en els seus registres d'entrada de documents qualsevol sol·licitud, 
escrit o comunicació adreçat als òrgans de l'administració del Consell de 
Mallorca o a les entitats vinculades o dependents d'aquest, amb 
independència de la seva localització territorial.  
 

b) Deixar constància en els seus registres de l'entrada de les sol·licituds, els 

escrits i les comunicacions, amb la indicació en els assentaments del seu 

número, l' epígraf expressiu de la seva naturalesa, la data d’entrada, la data i 

l’hora de presentació, la persona interessada o l'òrgan administratiu remitent, 

la persona o l' òrgan administratiu al qual s’adreça, així com una referencia al 

contingut de la sol·licitud, de 1'escrit o de la comunicació que es registra. En 
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aquests documents, s'hi ha de fer constar un segell que digui «D'acord amb 

l'article 38.4.b de la Llei 30/1992, de 26 de novembre» amb la impressió en 

color negre. Així mateix, ha de fer les tasques d'expedició de rebuts de 

presentació de documents, i segellat i acarament de copies.  

c) Remetre immediatament els documents, una vegada registrats i, en 
qualsevol cas, dintre dels tres dies següents als de la recepció, directament als 
òrgans o les entitats destinatàries. L'esmentada remissió s'ha d'efectuar pels 
mitjans més adequats perquè la recepció es faci al més aviat possible.  

2. El Consell de Mallorca es compromet a:  

 a) Proporcionar informació a l' Ajuntament d’Escorca sobre els òrgans que 
integren l'administració del Consell de Mallorca, així com de les seves entitats 
vinculades o dependents, i també d' actualitzar aquesta informació 
periòdicament.  

b) Facilitar a la ciutadania la informació adient sobre l’existència dels registres 
d'entrada de l' Ajuntament d’Escorca per presentar documents al Consell de 
Mallorca i a les seves entitats vinculades o dependents.  

c) Prestar assistència tècnica i col·laboració sobre 1'organització i la 
informatització dels registres de l' Ajuntament d’Escorca.  

 3. La data d'entrada en els registres de 1'Ajuntament d’Escorca de les 
sol·licituds, els escrits o les comunicacions adreçats als òrgans de 
l'administració del Consell de Mallorca o a les entitats vinculades o 
dependents d'aquest és valida a l' efecte del compliment de terminis de les 
persones o les .administracions interessades, i té els mateixos efectes que si 
s'ha presentat en els registres d'entrada de documents del Consell de Mallorca.  

4.  Aquest Conveni té naturalesa administrativa i les qüestions litigioses que 
poden sorgir de la seva interpretació i aplicació queden subjectes als jutjats i 
els tribunals contenciosos administratius de Palma. 

5. Aquest conveni té una durada de dos anys des de la data de la firma, termini 
que é automàticament prorrogable per altres dos anys, excepte si alguna de les 
parts el denuncia expressament amb una antelació mínima d’un mes a la data 
de l’extinció. 

També es pot extingir per l’acord mutu entre les parts, així com per la decisió 
unilateral d’una d’aquestes si l’altra part incompleix greument les obligacions 
que ha assumit. 

6. Tant la formalització del conveni com qualsevol dels supòsits de l’extinció 
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s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

EL BATLE.-EL CONSELLER EXECUTIU DE DESENVOLUPAMENT LOCAL.-EL 
PRESIDENT DEL CONSELL DE MALLORCA” 
 

 Llegit el conveni, s’acorda aprovar-lo per unanimitat. 

 14.- Moció sobre les competències municipals de la Llei del Sòl. 

 El Sr. Batle passa a la lectura de la moció presentada per el Partit 
Popular que a la seva lletra diu: 
 
 “MOCIÓ SOBRE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS DE LA LLEI DEL 

SÒL 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Aquesta passada legislatura ha estat un període de gran activitat legislativa en 
l'àmbit balear. Aquest fet ve donat per la necessitat d'incrementar la seguretat 
jurídica en determinats àmbits com és el cas de l'urbanisme. El 25 de març de 
2014, el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei 2/2014, d'Ordenació i 
Ús del Sòl (Lous), la qual va entrar en vigor el 29 de maig. 
 
Aquesta norma va venir a suplir la inexistència d'una norma global sobre la 
matèria competència exclusiva de les Illes Balears, com bé estableix l'Estatut 
d'Autonomia. Ens trobem davant d'una regulació normativa l'aprovació era 
esperada des de fa anys pels agents jurídics d'aquesta Comunitat Autònoma. 
 
Després del canvi de govern a les institucions d'aquesta Comunitat, han sorgit 
veus que reclamen una modificació en la normativa urbanística. En concret, la 
Consellera d'Urbanisme del Consell de Mallorca, ha anunciat en seu insular 
que la seva intenció és la de sol·licitar al Parlament la modificació de la Llei del 
Sòl pel que fa a les competències atribuïdes per aquesta Llei als ajuntaments. 
 
En concret, l'article 53 de la Llei del Sòl, quan parla de les competències en 
l'aprovació del planejament, estableix que en els municipis de més de 10.000 
habitants, l'ajuntament aprovarà definitivament la modificació de 
determinacions no estructurals del planejament general, les que tinguin per 
objecte l'adaptació d'aquest a instruments d'ordenació del territori, els plans 
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parcials i els plans especials de desenvolupament del planejament general. Així 
mateix, l'aprovació dels estudis de detall també correspon a tots els 
ajuntaments, segons estableix l'actual Llei del sòl. 
 
Si les declaracions de la Consellera insular es materialitzen en una reforma de 
la Llei del Sòl per retirar competències als ajuntaments, es pot produir una 
situació on es bloquegi i s'aturi de nou l'adaptació, modificació i aprovació 
dels instruments urbanístics, i on es torni a crear una situació d'inseguretat 
jurídica derivada del canvi continu de criteris urbanístics i conflictes entre 
diferents administracions. 
A la passada legislatura, i en concret, amb aquesta Llei del Sòl es va fer un 
esforç per a donar més competències i incrementar el autogovern als 
ajuntaments.  
 
El Consell de Mallorca ja exerceix una funció de control legal sobre el 
planejament i això es reflecteix clarament en la Llei del Sòl, sense que sigui 
necessari retirar les competències sobre aprovació i modificació del 
planejament urbanístic als municipis, cosa que ataca directament la seva 
autonomia local. 
 
 
Per tot això, és Proposa al Ple l'Adopció del següent 
 

ACORD 
 
L'Ajuntament d’Escorca insta el Consell de Mallorca i al Govern de les Illes 
Balears a no impulsar cap la modificació de la Llei del Sòl pel que fa a les 
competències sobre aprovació de planejament urbanístic de l'art 53 de la Llei 
del Sòl.  
 
  
 Una vegada llegida es aprovada per unanimitat. 
 

15.- Precs i preguntes 

 No es varen produir. 

 



    
Ajuntament d’Escorca 
     (Illes Balears) 
 
 

 
I sense més assumptes a tractar i essent les 20.00 h. 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. 

 
 
 


