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

24 DE NOVEMBRE DE 2015 

  
 A la Vila d'Escorca a 24 de novembre de 2015 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, 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 l’acta de la 
Sessió anterior, 24 de setembre, que fou aprovada per unanimitat. 

2.- Elecció membres Meses Electorals per a les properes Eleccions 
Generals. 

 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 Locals i Autonòmiques de dia 24 de 
maig de 2015. 
 

Efectuat el sorteig, el resultat és el següent:  
 
SORTEIG MESES ELECTORALS ELECCIONS LOCALS I AUTONÒMIQUES 
2015 
 
 

PRESIDENT 
 

Titular.- MIQUEL BARCELÓ RIERA 
1er Suplent.- VICENÇ MIRÓ MOREY 
2n Suplent.- JOSEP A. BERNAT GARAU 

 
PRIMER VOCAL 

 
Titular.- LUCIA NAVARRO SAMPOL 
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1er Suplent.- MIGUEL A. MARTÍ BALLESTER 
2n Suplent.- JAIME ANTICH SASTRE 

 
SEGON VOCAL  

 
Titular.- MARIA PALOU REBASSA 
1er Suplent.- MARIA E. SANCHEZ DEAN 
2n Suplent.- XAVIER GARZÓN FEMENIAS 

  
 

  

 3.- Aprovació Inicial Modificació Puntual Normes Subsidiàries relatives al 
canvi d’aprofitament urbanístic de l’equipament administratiu institucional 
(augment de volum edificable). 
 
Seguidament es dona comte als presents del texte oportunament redactat pels 
arquitectes Antonio Ramis Ramos i Josep Maria Mayol per a procedir a 
tramitar una modificació puntual de les NNSS d’Escorca, relativa al cambi 
d’aprofitament urbanístic de l’equipament administratiu institucional 
(augment de volum edificable). 
 
Així mateix es posa de manifest que una vegada sol.licitada la exempció de la 
presentació d’Estudi d’Impacte Ambiental,  s’ha rebut escrit de la Conselleria 
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,  Comissió de medi Ambient de les Illes 
Balears, acordant la no subjecció al procediment d’avaluació ambiental 
estratègica, la dita modificació de les NNSS d’Escorca i  PEPRI, ja que  no es 
preveu que tingui efectes significatius sobre el medi ambient d’acord amb els 
criteris de l’article 97 de la Llei 11/2006 d’Avaluació d’Impacte Ambiental i 
Avaluacions Ambientals Estratègiques. 
 
Atesa la documentació oportunament redactada; atesa l’exoneració de la 
presentació d’estudi d’impacte ambiental, el Batle acutant proposa als 
presents l’adopció de l’acord següent:  
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les NNSS d’Escorca 
relativa al cambi d’aprofitament urbanístic de l’equipament administratiu 
institucional (augment de volum edificable). 
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Segon:- Sol.licitar informe a tots els organismes que en resultin afectats 
específicament al departament de Cultura, patrimoni i esports del Consell 
Insular de Mallorca.  
 
Tercer:- Sotmetre l’acord que resulti a informació pública per termini de trenta 
dies hàbils, al BOIB i a un periòdic de difusió provincial.  
 
Els reunits a la vista de la proposta precedent acorden per unanimitat aprovar-
la i donar-li conformitat en tots els seus termes. 
 

 4.- Aprovació concertació renting tecnològic. 
 
Acte seguit, es dona compte als reunits d’una oferta per a la financiació de 
rentinc tecnològic que a continuació es detalla:  
 
TIPUS D’OPERACIÓ    RENTING TECNOLÒGIC 
Condicions 
 
Import       4.311,50€ 
Tipus d’Interès      1.75% TAE 
Termini       Dos anys 
Liquidació       Mensual 
Comissió d’obertura     0.25% 
 

Els reunits, a la vista de la proposta presentada, acorden per unanimitat 
donar-li la seva aprovació plena.  

   
 5.- Donar compte adjudicació obres: “Nou Accés Peatonal i Millora 
Seguretat Vial al Port de sa Calobra”, “Establiment Punt de Recàrrega per a 
Vehicle Elèctric” i “Projecte de Rehabilitació de Lluminàries al Camí 
d’Aubarca”. 
  
 
Acte seguit, es dona compte als reunits de l’adjudicació de les obres de “Nou 
Accés Peatonal i Millora Seguretat Vial al Port de sa Calobra”, adjudicades al 
contractiste AMER E HIJOS S.A, “Establiment Punt de Recàrrega per a Vehicle 
Elèctric” adjudicades al contractista i “Projecte de Rehabilitació de Lluminàries 
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al Camí d’Aubarca”, ambdues adudicades al contractista TOT CORRENT S.L. 
 
Els reunits, a la vista dels expedients presentats acorden per unanimitat donar-
lis conformitat plena.  
 
  
 6.- 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 autorització prova ciclista TT4500 i TT300. 22/09/2015. (83) 

- Decret autorització prova Caimari Epic Trail 2.0. 22/09/2015. (84) 

- Decret aprovació segona certificació corresponent al projecte 
d’Instal·lació de caldera de Biomassa a l’Ajuntament. 02/10/2015. (85) 

- Decret aprovació llicència obres a Aubarca d’Amunt, per a les de 
“Execució i consolidació vivenda unifamiliar aïllada”, a la finca Aubarca. 
05/10/2015. (86) 

- Decret aprovació llicència obres a Marcelino Rullán Puig, per a les de 
“Eliminació humitats façana, pol.4, parcel·la 77 Cala Tuent. 
05/10/2015 (87) 

- Decret aprovació sessió fotogràfica al Nuu de Sa Corbata. 09/10/2015. 
(88) 

- Decret inici expedient sancionador al Santuari de Lluc, per dur a terme 
obres sense llicència a la Plaça dels Pelegrins. 13/10/2015 (89) 

- Decret autorització a Germantur Gestión SL per a la carrera  Tortour 
Mallorca 2015. 15/10/2015. (90) 

- Decret aprovació de  factures mes d’agost. 14/10/2015. (91) 

- Decret aprovació de factures mes de setembre. 14/10/2015 (92 
anul·lat) 

- Decret autorització sessió fotogràfica Mallorca Cycling Photos. 
15/10/2015. (93) 

- Decret inici expedient contractació obres “Nou accés Peatonal i Millora 
Seguretat Vial al Port de Sa Calobra”. 16/10/2015. (94) 

- Decret aprovació factures corresponents al mes de setembre. 
14/10/2015.  (95-97) 

- Decret autorització 17 Rallye Dijous Bo. 19/10/2015. (98) 

- Decret inici expedient sancionador obres sense llicència al Gorg Blau,  a 
EMAYA. 20/10/2015. (99) 
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- Decret aprovació despesa per dur a terme el Projecte de Rehabilitació de 
lluminàries al Camí d’Aubarca. 27/10/2015. (100) 

- Decret autorització sessió fotogràfica Range Rover al Nuu de Sa 
Corbata i Ctra. Sa Calobra. 04/11/2015. (101) 

- Decret autorització sessió fotogràfica Nissan al Gorg Blau. 05/11/2015. 
(102) 

- Decret revalidació títol de propietat sepultura a Maria Paula Alonso 
Amoros. 13/11/2015. (103) 

- Decret aprovació despesa per dur a terme el Projecte de Punt de 
recàrrega a Ca S’Amitger. 13/11/2015 (104) 

- Decret aprovació despesa per dur a terme el Projecte de Punt de 
recàrrega al Port de Sa Calobra. 13/11/2015. (105) 

- Decret aprovació despesa projecte de Recuperació de l’espai forestal 
afectat pel cap de fibló de 2012. 18/11/2015. (106) 

- Decret adjudicació contracte execució de les obres de “Nou accés 
Peatonal i Millora de Seguretat Vial al Port de sa Calobra. 20/11/2015. 
(107) 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 

 
A continuació 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 declarar la tauromàquia com a part 
integrant del patrimoni cultural immaterial. 
 
Els reunits per unanimitat acorden votar favorablement la declaració 
d’urgència del punt presentat.  
 

 
7.- Moció presentada per el grup municipal del partit popular  per 

declarar la tauromàquia com a  part integrant del patrimoni cultural 
immaterial   

 
 El Sr. Batle procedeix a donar lectura a la moció presentada per el grup 

municipal del partit popular que a la seva lletra diu: 
 
“D. Antonio Solivellas Estrany, Portaveu del Grup del PP a l'Ajuntament 

d’Escorca a l'empara de l'establert en la Llei 10/1991, de 4 de abril. sobre-
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potestats administratives en matèria de espectacles taurins, en la llei 18/2013, 
de 12 de novembre, per la regulació de la Tauromàquia com a patrimoni 
cultural, la Llei 10/2015, de 26 de maig, per la salvaguarda del Patrimoni 
Cultural Immaterial. Juntament amb el que es disposa en la Convenció per la 
salvaguarda del patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, ratificada per 
l'Estat Espanyol el 25 d'octubre de 2006, amb entrada en vigor el 25 de gener 
de 2007, en l'exercici de les competències legalment establertes per a aquest 
ajuntament en matèria de foment dels interessos peculiars d'aquesta localitat, 
formula per a la seva aprovació en el Ple de la Corporació la següent 
proposta:  
 
CONSIDERANT 
 
 

Primer:  
 
Que la Tauromàquia es un fet cultural, tradicional, social i apolític, como 

qualsevol altre disciplina artística, reconegut i protegit per el marc legal actual, 
i que les administracions tan sols poden adoptar mesures per protegir-la i 
fomentar-la, ja que es un element que forma part del Patrimoni Cultural 
Immaterial de tots els ciutadans i protegit per la llei de Salvaguarda del 
Patrimoni Cultural Immaterial. 

 
Que la Convenció per la salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de 

la UNESCO, de conformitat amb l'establert en el seu article 2º, atorga a les 
comunitats, els grups i els individus la facultat per reconèixer el seu patrimoni 
cultural immaterial, que a més defineix de la següent manera: “S'entén per 
patrimoni cultural immaterial: les representacions, expressions, coneixements i 
tècniques -juntament amb els instruments, objectes, artefactes i espais 
culturals que els són inherents- que les comunitats, els grups i en alguns casos 
els individus reconeguin com parteix integrant del seu patrimoni cultural.” 

 
Segon: 

 
Que la història taurina a Balears es remunta gairebé tres segles enrere, amb 

toros en totes les poblacions de renom i amb un important de les seves 
localitats donant-se la circumstància que els espectacles taurins que es 
celebren a la localitat de Fornalutx daten d'una tradició de centenars d'anys/ o 
suficient com dóna fe d'això la memòria popular tant per testimoniatges orals 
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com de forma escrita , així com per les múltiples evidències que es remunten a 
èpoques pretèrites dels segles XIX i XX . 

 
Tercer: 

 
Els espectacles taurins a la nostra comunitat autònoma generen tangibles 

beneficis a la població, doncs es tradueixen en un fort i intens intercanvi 
comercial que dinamitza l'economia del poble i de la comarca ,com a 
important també resulta la recaptació impositiva directa i indirecta que per la 
celebració de tals espectacles, redunda en benefici de les administracions. 
 

Quart: 
 

Que la Tauromàquia esta lligada a la nostra més profunda tradició, ja que 
la Tauromàquia des dels orígens del poble, com a comunitat sempre ha estat 
present com un dels esdeveniments més importants . 

 
 
Cinquè: 
 
Que de conformitat amb l'establert, per la Constitució Espanyola de 1978, 

en el respecte y foment de la Cultura, l’establert per la llei i el marc legal actual, 
i davant tot en defensa de la coherència , llibertat i respecte a la cultura i als 
ciutadans, el Grup Municipal del PP proposa a la Comissió Informativa que 
s'elevi al Ple de la Corporació Municipal el següent acord: 

 
PRIMER:  
 
El Ple de l’Ajuntament d’Escorca, declara la Tauromàquia, com a part  
integrant del Patrimoni Cultural Immaterial de la localitat d’Escorca, i 
prendrà totes les mesures legals, per defensar la integritat i el respecte a 
la Tauromàquia com a Patrimoni Cultural Immaterial, que és per fet 
social, històric i jurídic, de tots els ciutadans de l’Estat, tal com està 
esmentat en la llei 18/2013, de 12 de novembre, per la regulació de la 
Tauromàquia com a patrimoni cultural i en la Llei 10/2015, de 26 de 
maig, per la salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial. 
 
SEGON: 
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L’Ajuntament d’Escorca, insta al Govern Balear i al Parlament de les Illes 
Balears, a respectar la Tauromàquia, com a fet cultural dins la nostra 
societat  i la legalitat vigent, en matèria taurina.  
 
TERCER: 
 
Insta al Govern Balear a declarar la Tauromàquia, Patrimoni Cultural 
Immaterial de les Balears, d’acord amb la Llei  i a derogar els apartats  
de la llei de protecció dels animals de 1992, que delimiten la 
tauromàquia i per tant la llibertat dels ciutadans i la llibertat 
empresarial. 
 
QUART: 
 
Aquest Ajuntament a l’empara de l’establert en el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i en 
base a les competències establertes en la Llei 7/1985 de 2 de abril de 
Bases del Règim Local, així com a lo establert en Llei 10/1991, de 4 de 
abril. sobre-potestats administratives en matèria de espectacles taurins, 
l’establert en el Reial decret 1151/2011, de 29 de juliol, pel qual es 
modifiquen el Reial decret 1132/2008, de 4 de juliol, pel qual es 
desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Cultura i el 
Reial decret 1181/2008, d'11 de juliol, pel qual es modifica i 
desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de l'Interior; 
l’establer en la Llei 18/2013, de 12 de novembre, per a la regulació de la 
Tauromàquia com a patrimoni cultural; l’establert per la Llei 10/2015, 
de 26 de maig, per la salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial; 
així com l’establer per la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat de l’Organització para la 
Educació, la Ciència y la Cultura (UNESCO), ratificada per l’Estat 
espanyol el 25 d’octubre de 2006 i amb entrada en vigor el 25 de gener 
de 2007; autoritza la instal·lació de places de toros portàtils, 
homologades pel l’actual reglament taurí, dins el seu terme municipal, 
així com l’accés als menors de 16 anys, acompanyats per els seus tutors 
legals, als espectacles taurins. Tot això per tal de garantir el compliment 
el dret de Llibertat de Mercat i el dret de Lliure accés a la Cultura, 
principis bàsics dins d’una societat plural, i emmarcats dins de la 
Constitució Espanyola.  
A Escorca, a 24 de Novembre de 2015. 
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EL PORTAVEU DEL GRUP POPULAR Fd.:  Antonio Solivellas Estrany”  

 
Llegida la moció, es aprovada per unanimitat. 
 
 
El Sr. Batle posa de manifest als presents la necessitat de incloure a 
l’ordre del dia del present plenari un acord relatiu a la delimitació de 
distintes finques registrals a Cala Tuent, als efectes de poder continuar 
amb el procés iniciat en el seu moment per aquest Ajuntament 
d’Escorca per poder esbrinar la delimitació i titularitat de les dites 
finques registrals. 
 
Els reunits per unanimitat acorden votar favorablement la declaració 
d’urgència del punt presentat. 
 
 
8.- Delimitació dels terrenys de Cala Tuent 
 
A continuació el Sr. Batle dona compte als reunits de l’estudi de límits 
que afecta a les finques registrals números 441, 477 i 505 de Cala Tuent 
d’aquest Municipi d’Escorca, redactat per l’empresa ESTOP, tot als 
efectes de delimitar els límits i les titularitats de les esmentades finques 
registrals.  
 
Vista la documentació precedent es sotmet a consideració del plenari la 
conveniència de dur a terme l’aprovació inicial del referit estudi de límits 
de les finques registrals abans detallades, sotmeter-lo a exposició 
pública per termini  
de trenta dies hàbils al BOIB i  a un diari de de difusió provincial i així 
mateix procedir a notificació individualitzada als possibles afectats 
coneguts per aquests Ajuntament d’Escorca.  
 
Els reunits, per unanimitat, acorden donar conformitat a la proposta 
presentada en tots els seus termes. 
 
 

 
 9.- Precs i preguntes 
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 No es varen produir. 

 
I sense més assumptes a tractar i essent les 19.45 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. 

 
 
 


