ACTA DEL PLE EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL 27
DE SETEMBRE DE 2018
A la Vila d'Escorca a 27 de Setembre de 2018 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 Gonzalez Enseñat, el Sr. Sebastià Amengual Sastre,
Sr. Bernat Vallori Mairada havent faltat justificadament el Sr. Antoni Mas Rullán, i el
assistits pel Secretari de la Corporació Sr. Joan Marqués Company.
Obert l’acte per la Presidència, es va procedir a la lectura de les actes dels plens
28/07/2018 i 07/09/18 , que foren aprovades per unanimitat.
Acte seguit s’adoptaren els acords següents:
1.- APROVACIÓ ORDENANÇA SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
Seguidament, es dona compte als presents del text de l’ordenança fiscal reguladora de
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) que tot es seguit es
detallarà.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST MUNICIPAL SOBRE
L'INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA)

CAPÍTOL I
Disposició general
Article 1
Conforme a l'article 59.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, text refús de la Llei d’hisendes
locals, l'Ajuntament d’Escorca continuarà exigint l'Impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, d'acord amb les normes d'aquesta ordenança.

CAPÍTOL II
Fet imposable
Article 2
1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que experimentin els
terrenys de naturalesa urbana, durant el període impositiu, i es posi de manifest a
conseqüència de la transmissió de la propietat d'aquells per qualsevol títol o de la
constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, que limiti el domini, sobre els
esmentats terrenys.
2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:
a) Negoci jurídic per causa de mort

b) Negoci jurídic entre vius, ja sigui de caràcter onerós o gratuït
c) Alienació en subhasta pública
d) Expropiació forçosa
Article 3
Tendran la consideració de terrenys de naturalesa urbana: el sòl urbà, el susceptible
d'urbanització, l'urbanitzable programat o urbanitzable no programat des del moment
que s'aprovi un programa d'actuació urbanística; els terrenys que disposin de vies
pavimentades o encintat de voravies i que comptin, a més, amb clavegueram,
subministrament d'aigua, subministrament d'energia elèctrica i enllumenat públic; i els
ocupats per construccions de naturalesa urbana.
Article 4
No està subjecte a aquest impost l'increment de valor que experimentin els terrenys que
tinguin la consideració de rústics als efectes de l'impost sobre béns immobles. En
conseqüència, estan subjectes els increments de valors que experimentin els terrenys
que hagin de tenir la condició d’urbans a efectes de l’impost sobre béns immobles, amb
independència que estiguin o no contemplats com a tals en el cadastre o en el padró de
l’impost. També estan subjectes els increments de valor que experimentin els terrenys
integrats en els béns immobles classificats com a de característiques especials a efectes
de l’impost sobre béns immobles.
No es produirà subjecció a l’impost en els supòsits d’aportacions de béns i drets
realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que al seu favor i en
pagament d’elles es verifiquin i transmissions que es facin als cònjuges en pagament
dels seus havers comuns.
Tampoc es produirà la subjecció a l’impost els supòsits de transmissions de béns
immobles entre cònjuges o a favor dels fills que siguin conseqüència del compliment de
sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el
règim econòmic matrimonial.

CAPÍTOL III
Exempcions
Article 5
1. Estan exempts d'aquest Impost els increments de valor que es manifestin a
conseqüència dels actes següents:
a) La constitució i transmissió de drets de servitud.
b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a Conjunt
Històric - artístic, o s’hagin declarat individualment d’interès cultural, segons el que
estableix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, quan els seus
propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat, al seu càrrec, obres de
conservació, millora o rehabilitació en els citats immobles.
2. Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor corresponents
quan l'obligació de satisfer aquest Impost recaigui sobre les següents persones o
entitats:

a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals a què pertanyi el municipi, així
com els organismes autònoms de l’estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de
les comunitats autònomes i de les entitats locals dites.
b) El municipi de la imposició i altres entitats locals integrades o en què s'integri
l’esmentat municipi, així com les entitats de dret públic d’anàleg caràcter als organismes
autònoms de l’Estat.
c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o benèfiques –docents.
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats de previsió social
regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre.
e) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte dels terrenys afectes
a aquestes.
f) La Creu Roja Espanyola.
g) Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l'exempció en tractats o
convenis internacionals.

CAPÍTOL IV
Subjectes passius i responsables
Article 6
1. Seran subjectes passius de l'impost, a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudir que limitin el domini a títol lucratiu, l'adquirent del terreny o la persona a favor de
la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudi que limitin el domini a títol onerós, el transmetent del terreny o la persona que
constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
2. En els supòsits contemplats a la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració
de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a la
qual es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
que adquireixi el terreny o que al seu favor es constitueixi o transmeti el dret real del que
es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.
3. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.

CAPÍTOL V
Base imposable
Article 7
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment real del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, posat de manifest en el moment de la meritació i

experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys.
Als efectes de determinació de la base imposable, s’haurà de tenir en compte el valor
del terreny en el moment de la meritació, d’acord amb el que preveuen els apartats 2 i
3 d’aquest article i el percentatge que correspongui en funció del que preveu l’article 8
d’aquesta ordenança.
2. El valor del terreny en el moment de la meritació resultarà de l’aplicació de les regles
següents:
a) En les transmissions de terrenys, el valor d’aquests en el moment de la meritació serà
el que tinguin fixat en aquell moment als efectes de l’impost sobre béns immobles.
No obstant això, quan l’esmentat valor sigui conseqüència d’una ponència de valors que
no reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l’aprovació de
la citada ponència, es podrà liquidar provisionalment d’acord amb l’esmentat valor. En
aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys una vegada
s’hagi obtingut conforme els procediments de valoració col·lectiva que s’instrueixin,
referida a la data de meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la d’efectivitat dels
nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que
corresponguin, determinats a l’efecte en les lleis de pressuposts generals de l’Estat.
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana o integrat en un immoble de
característiques especials, en el moment de la meritació de l’impost no tingui determinat
el valor cadastral en el citat moment, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el
referit valor cadastral sigui determinat, referint el citat valor al moment de la meritació.
b) En la constitució i transmissió de drets reals de gaudiment, que limitin el domini, sobre
terrenys de naturalesa urbana, els percentatges anuals continguts a l’article 8 de la
present ordenança fiscal s’aplicaran sobre la part del valor definit en l’article anterior que
representi, respecte d’aquest, el valor dels esmentats drets calculats segons las
següents regles:
1a. En cas de constituir-se un dret d’usdefruit temporal el seu valor equivaldrà a un 2
per cent del valor cadastral del terreny per cada any de duració d’aquest, sense que
pugui excedir del 70 per cent de l’esmentat valor cadastral.
2a. Si l’usdefruit fos vitalici el seu valor, en el cas que l’usufructuari tingués menys de
20 anys, serà l’equivalent al 70 per cent del valor cadastral del terreny, i es reduirà
aquesta quantitat en un 1 per cent per cada any que excedeixi de l’esmentada edat, fins
al límit mínim del 10 per cent de l’expressat valor cadastral.
3a. Si l’usdefruit s’estableix a favor d’una persona jurídica per un termini indefinit o
superior a 30 anys es considerarà com una transmissió de la propietat plena del terreny
subjecta a condició resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100 per cent del valor
cadastral del terreny usufructuat.
4a. Quan es transmeti un dret d’usdefruit ja existent, els percentatges expressats en els
apartats 1, 2, i 3 anteriors s’aplicaran sobre el valor cadastral del terreny al temps de
l’esmentada transmissió.
5a. Quan es transmeti el dret de nua propietat el seu valor serà igual a la diferència entre
el valor cadastral del terreny i el valor de l’usdefruit, calculat aquest darrer segons les
regles anteriors.
6a. El valor dels drets d’ús i habitació serà el que resulti d’aplicar el 75 per cent del valor
cadastral dels terrenys sobre els que es constitueixin aquests drets, les regles
corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis segons els casos.
7a. En la constitució o la transmissió de qualsevol altre dret real de gaudiment que limiti

el domini, diferent dels enumerats en els apartats 1, 2, 3, 4 i 5 d’aquest article i en el
següent es considerarà com a valor d’aquest, als efectes d’aquest impost:
– El capital, preu o valor pactat en el moment de constituir-los si fos igual o superior que
el resultat de la capitalització a l’interès bàsic del Banc d’Espanya de la seva renda o
pensió anual.
– Aquest darrer si aquell fos menor.
c) En la constitució o transmissió del dret d’elevar una o més plantes damunt un edifici
o terreny, o del dret de realitzar la construcció per davall el sòl sense que impliqui
l'existència d'un dret real de superfície, el quadre de percentatges anuals, contingut a
l’article 8 d’aquesta ordenança, s'aplicarà sobre la part del valor definit a l'apartat a) que
representi, respecte d'aquell, el mòdul de proporcionalitat fixat a l'escriptura de
transmissió o, en defecte d'aquesta, el que resulti d'establir la proporció entre la
superfície o el volum de les plantes a construir en vol o subsòl edificats una vegada
construïdes aquelles.
d) En els supòsits d'expropiació forçosa, quan la part del preu just que correspongui al
valor del terreny sigui inferior al definit a l’apartat a), el quadre de percentatges anuals,
contingut a l’article 8 d’aquesta ordenança, s'aplicarà sobre la citada part del preu just
que correspongui al valor del terreny.
3. Quan es modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència de procediments de
valoració col·lectiva de caràcter general, i durant els cinc primers anys d’efectivitats dels
nous valors cadastrals, es considerarà com a valor del terreny, o de la part d’aquest que
correspongui segons les regles contingudes a l’apartat anterior, l’import que resulti
d’aplicar als nous valors cadastrals la reducció dels següents percentatges:
– Durant el 1er. any d’efectivitat dels nous valors cadastrals: 60%
–
urant el 2on. any d’efectivitat dels nous valors cadastrals: 50%
–
urant el 3r, 4t i 5è. anys d’efectivitat dels nous valors cadastrals: 40%
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D

Les reduccions anteriors no serà d’aplicació als supòsits en què els valors cadastrals
resultants del procediment de valoració col·lectiva a que es refereix siguin inferiors als
que fins aleshores vigents.
En cap cas, el valor cadastral reduït podrà ser inferior al valor cadastral del terreny abans
del procediment de valoració col·lectiva.
Article 8
Sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, derivat d’allò que es disposa en
l’article anterior, s’aplicaran els percentatges anuals següents:

Període de generació dels increments de valor
Per als increments de valor generats en un període comprès
entre:
Per als increments de valor generats en un període comprès
entre:

anys

%

1 i 5

2,4

5 i 10

2,2

Període de generació dels increments de valor
Per als increments de valor generats en un període comprès
entre:
Per als increments de valor generats en un període comprès
entre:

anys

%

10 i 15

2,0

15 i 20

2,0

Per a determinar el percentatge, s’aplicaran les regles següents:
1a. L’increment de valor de cada operació gravada per l’impost es determinarà segons
els percentatges anuals fixats en aquest article per al període que comprengui el nombre
d’anys al llarg dels quals s’hagi posat de manifest el citat increment.
2a. El percentatge a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de la meritació serà
el resultant de multiplicar el percentatge anual aplicable a cada cas concret pel nombre
d’anys al llarg dels quals s’hagi posat de manifest l’increment de valor.
3a. Per a determinar el percentatge anual aplicable a cada operació concreta segons la
regla 1ª i per a determinar el nombre d’anys pel que s’ha de multiplicar el citat
percentatge anual segons la regla 2ª, només es consideraran els anys complets que
integren el període de posada de manifest de l'increment de valor, sense que, amb
aquest efecte es puguin computar les fraccions d'anys del període.

CAPÍTOL VI
Quota tributària
Article 9
La quota d'aquest impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de
gravamen del 20 %.
Article 10
En base a l’article 108.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refús de la Llei reguladora
de les hisendes locals, s’aplicarà una bonificació del 75 % de la quota íntegra de l’impost,
en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de
gaudiment que limitin el domini, realitzats a títol lucratiu per causa de mort a favor dels
descendents i adoptats, fins el 3r. grau, en ambdós supòsits, els cònjuges i els
ascendents i adoptants, fins el 3r. grau, en ambdós supòsits.
La bonificació anterior serà del 95% en les transmissions de terrenys i en la transmissió
o constitució de drets reals de gaudiment que limitin el domini, realitzats a títol lucratiu
per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, de 1r. grau, en ambdós supòsits,
els cònjuges i els ascendents i adoptants, de 1r. grau, en ambdós supòsits.

CAPÍTOL VII
Meritació i període impositiu

Article 11
L'impost es merita:
a) Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre vius
o per causa de mort, en la data de transmissió.
b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudir que limiti el domini, en
la data en què tingui lloc la constitució o transmissió.
Amb aquest efecte, es prendrà com a data de la transmissió:
1. En els actes o contractes entre vius, la de l'atorgament de l'instrument públic, i, quan
es tracti de documents privats, la d'incorporació o inscripció d'aquest en un registre
públic o la del lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.
2. En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.
Article 12
1. Quan es declari o reconegui judicialment o administrativament per resolució ferma
que ha tingut lloc la nul·litat, rescissió o resolució de l'acte o contracte determinant de
la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre
aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost satisfet, sempre que
aquest acte o contracte no li hagi produït efectes lucratius i que reclami la devolució dins
un termini de quatre anys des que la resolució va quedar ferma. S'entén que hi ha efecte
lucratiu quan no es justifiqui que els interessats han de fer les recíproques devolucions
a què es refereix l'article 1.295 del Codi civil. Encara que l'acte o contracte no hagi
produït efectes lucratius, si la resolució o rescissió es declarés per incompliment de les
obligacions del subjecte passiu de l'impost, no escaurà cap devolució.
2. Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants, no
escaurà la devolució de l'impost satisfet i es considerarà com un acte nou subjecte a
tributació. S'estimarà com a mutu acord l'avinença en acte de conciliació i el simple
assentiment a la demanda.
3. En els actes o contractes en què hi hagi alguna condició, la seva classificació es farà
conformement a les prescripcions contingudes al Codi civil. Si fou suspensiva no es
liquidarà l'impost fins que aquesta es compleixi. Si la condició fou resolutiva s'exigirà
l'impost, evidentment, amb la reserva, quan es compleixi la condició, de fer la devolució
oportuna segons la regla de l'apartat 1 anterior.

Article 13
1. Quan es transmeti la propietat de terrenys o es constitueixi o transmeti qualsevol dret
real de gaudi que limiti el domini, a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort,
l'Impost gravarà l'increment de valor que s'hagi produït dins el període de temps
transcorregut entre l'adquisició del terreny o del dret pel transmetent i la nova transmissió
o, si s'escau, la constitució del dret real de gaudi.
2. En casos de transmissió de terrenys adjudicats en reparcel·lació, conformement als
preceptes de la Llei del sòl, com que suposa la subrogació, amb plena eficàcia real, de

les antigues per les noves parcel·les, el període impositiu es comptarà a partir de la data
d'adquisició dels terrenys aportats a la reparcel·lació.
3. En cap cas, el període de generació de l'impost no podrà ser inferior a un any.

CAPÍTOL VIII
Gestió de l'impost
Article 14
1. Els subjectes passius estan obligats a presentar, davant aquest Ajuntament, el
document, públic o privat, degudament autenticat, de la transmissió de terrenys o
constitució de drets reals de gaudí que limitin el domini, en què constin els actes o
contractes que originen la imposició, i qualsevol altre justificatiu, si s'escau, de les
exempcions o bonificacions que el subjecte passiu reclami com a beneficiari, com també
el darrer rebut de l'Impost sobre béns immobles, o subsidiàriament, en aquest darrer
cas, la referència cadastral de l'immoble.
2. La documentació del punt anterior haurà de ser presentada en els següents terminis,
comptats des de la data en què es produeixi la meritació de l'Impost:
a) Quan es tracti d'actes entre vius, trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, sis mesos, prorrogables fins a un any, a
requesta del subjecte passiu.
3. Atenint a la documentació que disposi l’Ajuntament, es procedirà a liquidar l’impost,
notificant, íntegrament, la liquidació als subjectes passius, amb indicació dels terminis
de pagament i recursos procedents.
Article 15
Estaran igualment obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable,
en els mateixos terminis que els subjectes passius:
1. En els supòsits prevists a la lletra a) de l'article 6 d'aquesta ordenança, sempre que
s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueixi o
transmeti el dret real de què es tracti.
2. En els supòsits prevists a la lletra b) de l'article 6 d'aquesta Ordenança, l'adquirent o
la persona a favor del qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
L'esmentada comunicació, per part dels obligats al·ludits anteriorment, es formalitzarà
per escrit, segons el model establert amb aquest efecte, adjuntant una fotocòpia del
document que origini el fet imposable.
Article 16
Així mateix, els notaris estan obligats a trametre a l'Ajuntament, dins la primera quinzena
de cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents que ells hagin
autoritzat dins el trimestre anterior, en què es continguin fets, actes o negocis jurídics
que posin de manifest la realització del fet imposable d'aquest impost, de conformitat
amb l’article 110.7 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refús de la Llei Reguladora de

les Hisendes Locals. També estan obligats a trametre, dins el mateix termini, una relació
dels documents privats, comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics que els
hagin estat presentats per a coneixement o legitimació de firmes. El que preveu aquest
article s'entén sense perjudici del deure general de col·laboració que estableix la Llei
general tributària.
En la relació o índex que trametin els notaris a l’Ajuntament, hauran de fer constar la
referència cadastral dels béns immobles transmesos.
Article 17
L'Administració municipal podrà requerir a les persones interessades que aportin dins el
termini de trenta dies, prorrogables per quinze més a petició de l'interessat, altres
documents que estimi necessaris per realitzar la liquidació de l'impost. Els qui no
atenguin els requeriments formulats dins aquests terminis incorreran en les infraccions
tributàries que preveu l'article 19 d'aquesta ordenança, si aquests documents fossin
necessaris per realitzar aquella.
Si aquests documents només constitueixen el mitjà de provar circumstàncies al·legades
per l'interessat en benefici exclusivament d'ell mateix, l'incompliment del requeriment es
tindrà com decaïment en el seu dret al dit tràmit i es liquidarà sense fer cas de les
circumstàncies no justificades.
Article 18
La inspecció i recaptació d'aquest Impost es realitzarà conformement amb la Llei
General Tributària i amb les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com les
disposicions dictades per desenvolupar-les.
Article 19
Per a tot el que es refereix a la qualificació de les infraccions tributàries i també per a la
determinació de les sancions que per aquelles escaiguin en cada cas, s'atendrà a la Llei
General Tributària i a les disposicions que la complementin i desenvolupin.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, i s’aplicarà a partir del dia 1 de gener de 2019. Es mantindrà
en vigor fins a la seva modificació o derogació.
Els reunits a la vista de la modificació proposada acorden aprovar-la en els termes
detallats i sotmeter-la a informació pública per termini de trenta dies al BOIB i a un
periòdic de difusió provincial als efectes que puguin presentar-se al·legacions o
reclamacions.
S’acorda així mateix per unanimitat que en el supòsit que no es presentin al·legacions
o reclamacions l’acord d’aprovació inicial devendrà definitiu sense necessitat d’adoptar
nou acord.

2.- AL.LEGACIONS PIAT

Seguidament el batle dona compte als presents què el Consell de Mallorca té en tràmit
d’exposició pública als efectes de formular reclamacions o al·legacions el Pla
d’Intervenció a l’Àmbit Turístic (PIAT). Que en el marc d’aquest tràmit d’informació
pública, l’Ajuntament d’Escorca té intenció de formular al·legacions a l’esmentat
instrument, que tot seguit es detallaran en la seva explicació, als efectes de sotmetreles a debat de l Ple de l’Ajuntament, perquè aquest en decideixi.
Seguidament es detalla l’argumentari i la proposta que es presenta al Ple de
l’Ajuntament,

AL·LEGACIONS PIAT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei de turisme de les Illes Balears reconeix, al seu article 7, com a competències del
Consell de Mallorca, l'ordenació i la planificació turística mitjançant, entre altres,
l'elaboració dels plans d'intervenció corresponents en àmbits turístics, plans territorials
insulars i plans de desenvolupament turístic insular.
Així mateix, l’article 8 de la mateixa Llei estableix com a competències dels ajuntaments,
entre d’altres, la protecció i la conservació dels recursos turístics, així com l'adopció de
mesures tendents a la seva efectiva utilització i el foment de l'activitat turística en el seu
terme municipal.
Quan el Consell de Mallorca va publicar provisionalment la delimitació de zones aptes
per a la comercialització d’estades turístiques en habitatges a Mallorca, aquest
Ajuntament ja va presentar al·legacions per incloure als habitatges que estan en sòl
rústic protegit. Aleshores, en reunions posteriors amb els batles i batlesses de Mallorca,
la consellera de Territori es va comprometre a revisar aquesta qüestió indicant, tal i com
estableix la Llei de Turisme, que la prohibició del lloguer turístic a sòl rústic protegit pot
ser revisada a través del PIAT.
Amb data 28 de juliol de 2018 es publicà l’aprovació inicial del Pla d’Intervenció en
àmbits turístics de Mallorca (PIAT). Una vegada revisada l’extensa documentació per un
equip de treball d’aquest Ajuntament format per tècnics se’ns informa del següent:
1.

Es prohibeix la possibilitat de realitzar el lloguer turístic en sòl rústic protegit.

2.
S’inclouen les zones urbanes de Santuari de Lluc, Son Massip i Port de Sa
Calobra com a ZR1.
3.

No està previst cap zona d’aparcament a platges com Cala Tuent.

4.
No està previst cap zona d’aparcament a cap punt del nostre municipi com a punt
de partida de nombroses excursions.
5.
No figura cap referència a instal·lacions ubicades en el nostre municipi com, per
exemple, zones d’acampada, refugis i àrees recreatives.
Davant totes aquestes mesures previstes inicialment en el PIAT, aquest Ajuntament no
les considera acceptables davant el perjudici que poden ocasionar a l’economia local i
als nostres paratges. És evident que les mesures proposades al PIAT suposen una greu
discriminació pel municipi d’Escorca, retallant de forma clara les possibilitats de
subsistència de molts dels indrets del nostre municipi.

Totes aquestes mesures aprovades inicialment són perjudicials pel nostre municipi pels
següents motius:
•
Les mesures son agafades pel conjunt de la Serra de Tramuntana i, en
el cas del nostre municipi, amb la manca de sòl urbà, suposen un agreujament comparat
amb altres municipis.
•
No s’han, tan sols, ni consultat ni contrastat, en cap moment, dades amb
l’Ajuntament per part dels redactors d’aquesta norma.
•
El municipi d’Escorca és uns dels municipis que pateix més despoblació
de Mallorca al llarg dels anys. La FEMP té publicat un catàleg de mesures recollides
amb les recomanacions de la UE per evitar que les zones que s’estan despoblant puguin
tenir una sèrie de serveis, mesures incentivadores, etc., que han d’aportar les
administracions supramunicipals. En aquest cas, les mesures aprovades pel PIAT són
totalment contraris a les que recomana la FEMP.
•
La prohibició de poder realitzar el lloguer turístic a zones protegides
suposa fomentar l’abandonament de les terres i, en conseqüència l’augment de risc
d’incendi.
•
La UNESCO, amb la declaració de Patrimoni de la Humanitat de la Serra
de Tramuntana, té com a objectiu la preservació d’aquest patrimoni, de la seva cultura i
tradicions i no pareix que aquestes mesures puguin ajudar en aquest sentit; a la pròpia
declaració ens remetem.
•
Pel que fa a la catalogació de sa Calobra com a ZR1, zona residencial
turística, configurada com a primera residència, és evident que el Port de sa Calobra no
és pot catalogar, de cap manera, com a ZR1, ja que mai ha estat i per la seva pròpia
peculiaritat ho serà, residencial de primer habitatge; el Port de sa Calobra és una zona
eminentment turística, de visita, però no de residència, per la qual cosa es fa necessari
un tractament específic al PIAT.
Per tot l’argumentat anteriorment és evident que el text del PIAT sotmès a exposició
pública, pel que fa al municipi d’Escorca en concret, es podria considerar
inconstitucional, ja que el seu contingut fa i genera una discriminació total del municipi
d’Escorca i dels seus habitants respecte de la resta d’habitants i municipis de les Illes
Balears, ja que de cap manera podem considerar que amb aquesta planificació
d’intervenció turística gaudeixin dels mateixos drets i condicions que la resta de
municipis i és evident que la nostra carta Magna determina ben clarament que tots han
de ser iguals davant la llei, circumstància que entenem aquí no es compleix.
Per això, aquesta Batlia proposa al Ple l'adopció del següent,
ACORD
L’Ajuntament de d’Escorca insta al Consell de Mallorca:
1.

Que l’elaboració del PIAT sigui consensuada amb aquesta institució.

2.
Que en l’aprovació definitiva d’aquest PIAT, quedi inclosa la possibilitat de
realitzar activitat turística als habitatges existents en sòl rústic protegit, condicionada
amb la vinculació d’una activitat agrària, ramadera i/o forestal de la pròpia finca, sempre
que les edificacions compleixin amb la legalitat vigent.
3.

Que la zona del Port de Sa Calobra quedi inclosa com a ZT.

4.
Que la zona de Cala Tuent quedi inclosa dins les zones previstes amb
aparcament per accés a les platges.

Els reunits, a la vista de la proposta del batle, acorden per unanimitat donar-li conformitat
en tots els seus termes i remetre el document d’al·legacions al Consell de Mallorca, tot
als efectes oportuns.

3.- CARRERA PROFESSIONAL FUNCIONARIS AJUNTAMENT D’ESCORCA
El present acord té per objecte reactivar i ordenar la carrera professional del
personal funcionari i laboral al servei de l’Ajuntament d’Escorca i vincular aquesta
recuperació a la calendarització o al ajornament de la recuperació de la part de la paga
extraordinària que es va perdre durant l’any 2012.

2. Concepte de carrera professional

La carrera professional del personal de l’Ajuntament d’Escorca és el conjunt ordenat
de les seves oportunitats d’ascens i de les expectatives de progrés professional
d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Aquesta carrera ha de contribuir,
així mateix, a l’actualització i el perfeccionament de la qualificació d’aquest personal i
a la millora de la prestació del servei públic a l’Ajuntament d’Escorca.

3. Modalitats de carrera professional i elements clau

1. Es fixen com a modalitats de carrera professional del personal a l’Ajuntament
d’Escorca:
La promoció interna
La carrera vertical
La carrera horitzontal
2. El sistema de carrera professional s’estructura a partir de tres conceptes
clau:
Nivell de lloc de feina. És el que tradicionalment s’anomena complement de destinació
d’un lloc de feina. Aquest nivell es troba determinat a la Relació de llocs de feina.

Nivell de carrera vertical o grau personal. Tot el personal funcionari de carrera té un
grau personal que es correspon amb algun dels nivells de lloc de feina i que
s’adquireix i consolida en els termes de la seva normativa autonòmica.

Nivell de carrera horitzontal. És el que obtenen les persones que participen en els
processos de carrera horitzontal. En qualsevol cas, tot el personal funcionari de
carrera obté un nivell inicial d’entrada des del moment de la superació del procés de
selecció i de la seva incorporació a l’Administració municipal.

El contingut i els efectes retributius d’aquests tres nivells s’ajusten al que preveu la
normativa vigent en matèria de funció pública de les Illes Balears.

3. Al personal laboral, s’apliquen aquestes modalitats adaptades a les seves
peculiaritats.
4. Estructura de promoció interna
Consisteix en els sistemes d’ascens o de canvi a places de diferents escales,
subescales, classes o categories, amb canvi o no de grup o subgrup de titulació.
Bàsicament s’hi preveuen els vessants de promoció interna vertical, promoció interna
vertical creuada i promoció interna horitzontal. En aquesta matèria s’aplica el que
preveu la normativa autonòmica vigent.

L’Ajuntament d ha de promoure la promoció interna del seu personal funcionari de
carrera mitjançant la inclusió, a l’acord de condicions de feina del personal funcionari
de carrera vigent en cada moment o en d’altres acords específics, de les
previsions necessàries en aquesta matèria per a les diferents escales i subescales
que formen la seva estructura de personal.

La promoció interna del personal laboral s’ajusta a les seves peculiaritats.

5. Estructura de carrera vertical

Consisteix en la mobilitat voluntària del personal, per ascens o per trasllat amb
la mateixa plaça, en l’estructura de llocs de feina que formen l’Administració de
l’Ajuntament d’Escorca, mitjançant la participació en els diferents sistemes de
provisió de llocs de feina que preveu la normativa reguladora i els acords municipals
d’aplicació. Tot això, amb la repercussió en l’adquisició i la consolidació d’un grau
personal.

A aquests efectes, la Relació de llocs de feina determina el nivell de cada lloc, dins els
intervals de nivells que per a cada grup o subgrup estableix la normativa autonòmica
reguladora d’aquesta matèria.

L’obtenció continuada durant dos anys de resultats negatius en l’avaluació de
l’acompliment tindrà els efectes que la normativa reguladora estableixi pel que fa a
l’ocupació de llocs de feina obtinguts per concurs o per lliure designació, sempre amb
audiència de la persona interessada i mitjançant resolució motivada.

Les modalitats i les condicions per a l’adquisició, la consolidació i el canvi del grau
personal són les que determina la normativa autonòmica de funció pública.

En concret les modalitats d’adquisició del grau personal
són:

1. Adquisició inicial per nou ingrés.
2. Consolidació per l’ocupació de llocs de feina de nivell superior.
3. Adquisició per la superació de cursos i procediments d’avaluació de
l’acompliment.
Pel que fa al que es preveu a la modalitat 3a, l’Ajuntament d’Escorca ha d’incloure, a
partir de l’any 2018, un ventall d’itineraris formatius per als diversos grups i subgrups
de titulació. La selecció del personal participant en aquests itineraris ha de tenir lloc,
amb criteris de mèrit i capacitat, mitjançant un concurs convocat a aquest efecte a
l’inici del desplegament de cada pla anual de formació amb garantia d’igualtat
d’oportunitats per a totes les persones interessades. La convocatòria i el resultat del
concurs i del curs són públics.

Per tal de garantir el dret a la Carrera vertical del personal municipal, el seu ascens
dins l’estructura jeràrquica de llocs de treball i el dret a la mobilitat en l’ocupació,
l’administració es compromet a convocar amb caràcter biennal, a partir del 2018,
convocatòries de provisió de llocs de treball, de personal d’administració general com
del personal de l’àrea de seguretat ciutadana, en la mesura que la normativa estatal ho
permeti, i sempre que l’administració compti amb l’informe favorable de la Intervenció
econòmica del Ajuntament.

6. Complement retributiu de carrera vertical

Les retribucions a abonar en concepte de carrera vertical són les corresponents al grau
personal consolidat per a cada persona, quan aquest sigui igual o superior al nivell del
lloc (complement de destinació) realment ocupat
En cas contrari, i normalment amb l’ocupació d’un nou lloc de feina de superior nivell
al corresponent al grau consolidat després de participar en un procés de provisió de
llocs de feina, s’abona, a més del grau consolidat, la diferència fins al valor del nivell
del lloc realment ocupat. En aquests casos la consolidació del grau personal ajustat al
nivell del nou lloc ocupat es dóna d’acord amb el que preveu la normativa autonòmica.

7. Estructura de carrera horitzontal

Consisteix en la progressió de nivell i esglaó del personal, sense necessitat de canviar
de lloc de feina. L’efectivitat definitiva del sistema de carrera horitzontal tindrà lloc

amb la implantació del sistema d’avaluació de l’acompliment, sense perjudici del
procés extraordinari d’implantació inicial de la carrera que es preveu en aquest acord.

El model de carrera professional s’estructura en quatre nivells o esglaons, en
cadascun dels quals el personal d’aquest Ajuntament ha de romandre un període de
temps per adquirir les competències necessàries per accedir a l’esglaó superior. El
sistema requereix formalitzar degudament la sol·licitud en el termini que
s’estableixi a les convocatòries i superar l’avaluació corresponent.

El període mínim de serveis prestats per a l’accés a cadascun dels nivells o esglaons
és el següent:

Nivell I: 5 anys
Nivell II: 5 anys des de l’accés al nivell I
Nivell III: 5 anys des de l’accés al nivell II
Nivell IV: 5 anys des de l’accés al nivell III

Les característiques del sistema, els requisits generals, els imports per subgrups o
grups, els nivells de complement de carrera, l’avaluació de l’acompliment, etc.
s’assimilen als acordats dia 18 de juliol de 2008 per al personal de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 154, d’1 de novembre de
2008), modificats dia 26 de febrer de 2010 (BOIB núm. 37, de 6 de març de 2010),
sempre amb l’aplicació dels criteris i els procediments que es prevegin a la futura Llei
de la funció pública de les Illes Balears i a les disposicions reglamentàries que
desenvolupin la carrera professional. El sistema ha d’anar lligat a la formació, a un
menor absentisme i als mecanismes que s’acordin per a l’avaluació de l’acompliment,
la qual cosa redunda en la millora en la qualitat dels serveis públics i, en definitiva, en
el millor servei a la ciutadania.

8. Complement retributiu de carrera horitzontal

Les retribucions, en còmput anual, del complement de carrera corresponent a
cadascun dels nivells assenyalats són les següents:

Grup B

Subgrup
C1

Subgrup
C2

Altres
agrup.

1.200 €

1.100 €

1.000 €

850 €

650 €

3.000 €

2.280 €

2.000 €

1.600 €

1.450 €

1.000 €

Nivell III

4.000 €

3.330 €

2.800 €

2.500 €

2.200 €

1.500 €

Nivel IV

5.000 €

4.300 €

3.800 €

3.500 €

3.000 €

2.200 €

Nivells de

Subgrup

Subgrup

CC (*)

A1

A2

Nivell I

1.500 €

Nivel II

(*) CC és complement de carrera. Així mateix aquests nivells i aquestes
retribucions per a cada grup o subgrup s’estableixen igualment per al personal
laboral, segons les categories equivalents previstes al seu conveni col·lectiu.

El Complement de Carrera absorbirà en la mateixa quantia el Complement Personal
de Unificació.
Els efectes econòmics derivats de la implantació de la carrera professional es donen
des de l’1 de gener de 2017.
El personal funcionari i laboral que es trobi inclòs en l’àmbit subjectiu d’aplicació
d’aquest acord, percebrà, amb efectes de l’1 de gener de 2017, la quantia
corresponent en el grau o nivell de carrera professional que tingui reconegut segons
el següent calendari:

1 de gener de 2017: 25%
1 de juliol de 2017: 50%
1 de gener de 2018: 75%
1 de gener de 2019: 100%

A més, essent prioritaris els drets econòmics de les treballadores i treballadors
de l´Ajuntament d’Escorca, el calendari previst serà objecte de renegociació, tant
dels percentatges a aplicar com de la temporalització de la implantació, als anys en
què les circumstàncies econòmiques sobrevingudes així ho determinin, i en
qualsevol cas s’ha d’aplicar el que preveu l’article 38.10 de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic.

Només es pot percebre un únic complement de carrera horitzontal, el que
correspongui al nivell i a l’esglaó que es tingui reconegut en darrer lloc.

El seu import s’abona en forma fraccionada en 14 mensualitats amb la meritació de
cada nòmina.

9. Assignacions inicials a compte de la carrera professional

A la data d’entrada en vigor d’aquest acord tot el personal de l’Ajuntament
d’Escor ca que ve essent retribuït pel concepte de “a compte de carrera
professional” deixarà de ser-ho per aquest concepte i ho serà per el concepte
retributiu de carrera horitzontal.

10. Assignacions inicials de nivells o esglaons

L’accés del personal de l’Ajuntament afectat pel present acord a la carrera horitzontal
en el moment de la seva implantació es farà, amb caràcter extraordinari i per una sola
vegada, mitjançant l’aplicació exclusiva del criteri de temps de serveis prestats fins a
la data en què la implantació comenci a tenir efectes econòmics.

El nivell assignat en cada cas és el punt de partida per a la progressió en la carrera
horitzontal que preveu aquest acord. L’assignació inicial es fa al subgrup de titulació i
a la categoria que deté la persona interessada com a funcionari o laboral dia 31 de
desembre de 2017.

“El nombre d’anys d’excés respecte del període mínim per assolir un nivell o esglaó,
només en el moment de l’assignació inicial, es tindrà en compte per assolir el nombre
d’anys necessaris per ascendir al següent nivell o esglaó.”

Tot el personal que en el moment de la implantació de la carrera tingui 60 anys fets
percep el 100% de les retribucions de l’import de carrera que li correspon, segons el
nivell que se li hagi reconegut. Igualment el que faci 60 anys durant els anys
2016, 2017, 2018 i 2019 percebrà aquest 100% a partir del mes següent d’haver
complert aquesta edat.

11. Modificació del model de carrera ordinària

Per progressar en la carrera professional, es desenvolupa un model de carrera en que
l’avaluació del compliment i la millora continua se configuren com l’eix fonamental. Es

a dir, a més del requisit de cinc anys de permanència en el nivell d’origen, se tindrà
que superar la corresponent avaluació.

Per tot això, la Comunitat Autònoma ha encarregat a l´EBAP que presenti un model
d’indicadors I d’avaluació del compliment, en que de manera ponderada i segons les
diferents categories professionals s’elabori un model d’avaluació progressiu, basat en
els següents items:

a.
Formació
b.
Docència
c.
Compromís amb l’organització
d.
Avaluació del compliment (Avaluació 360º)
e.
Compliment d’objectius de la seva unitat i personal
El personal que ha accedit al nivell IV en la fase d'implantació extraordinària estarà
obligat a presentar-se a cada avaluació que li correspongui pel temps de serveis
prestats. En cas de dues avaluacions negatives i previ informe preceptiu de l'òrgan
competent es podrà proposar el descens al nivell immediatament inferior. En cap cas,
el fet de no superar aquestes avaluacions no pot suposar la remoció del lloc de treball,
tant pel que fa al personal inclòs en aquest punt com a la resta de nivells.
El model de carrera ordinària es configura com a element clau de motivació i
creixement professional en el si de la funció pública. Aquest esforç i creixement ha
d'anar lligat a la corresponent remuneració en cada nivell, així com el reconeixement i
a la valoració del nivell de carrera.

Els principis rectors de l'avaluació són:

a) Fomentar la prestació de serveis d'atenció a la ciutadania
b) Afavorir la qualitat a mitjançant la millora contínua dels serveis que el ciutadà rep
de l'Administració de l'Ajuntament d’Escorca.
c) Desenvolupar l'Administració electrònica per facilitar a la ciutadania informació sobre
els serveis prestats per l'Administració local.
d) Racionalitzar la gestió pública a través d'instruments de mesura de l'activitat que
serveixin per aconseguir més eficiència del servei públic.

A tal efecte se crearà una comissió d’avaluació la composició i funcionament de la
qual es desenvoluparà mitjançant la negociació corresponent.

12. Convocatòria de la Carrera professional horitzontal ordinària

La primera convocatòria de Carrera ordinària per accedir als diferents nivells que
integren la Carrera professional horitzontal es durà a terme dins els segon semestre
de 2018, conforme als requisits que prèviament s’han de negociar amb les
organitzacions sindicals.

13. Compromís de compliment.

Les parts que signen aquest Acord es comprometen a garantir, pel que fa al seu
contingut, la pau social durant termini mínim de tres anys, sempre que es compleixin els
termes pactats en el present Acord.

Disposicions
addicionals

Primera. El personal que passi a ocupar un lloc de feina de naturalesa directiva al
mateix Ajuntament percebrà la retribució del grau de carrera vertical, si és superior al
del nou lloc, i el de carrera horitzontal que percebi en el moment de la designació.
Tot això llevat dels casos en què el nomenament o el contracte excloguin
expressament aquesta percepció.

Segona. Es garanteix l’aplicació d’aquest acord al personal del Cos de Policia Local
en situació de segona activitat, amb o sense destinació.
Els reunits a la vista del text proposat per a la implantació de la carrera professional a
aquest Ajuntament d’Escorca, acorden per unanimitat donar-li conformitat en tots els
seus termes i sotmeter-lo a informació pública per termini de quinze dies al BOIB als
efectes que puguin presentar-se al·legacions o reclamacions, amb la intel·ligència de
que si no se’n presenten, el present acord devedrà definitiu sense necessitat d’adoptar
altre acord.
4.- RELACIÓ DE DECRETS
Acte seguit, es dona compte als reunits de la relació de Decrets que a continuació es
detalla:
-

Decret personació contenciós 108/2018. 04/09/2018. (83)
Decret aprovació factures mes d’abril. 06/08/2018 (84-85)

-

Decret aprovació despesa Endesa obres Sa Calobra. 13/09/2018 (86)
Decret aprovació factures mes de maig. 18/09/2018 (87-88)
Decret aprovació convocatòria places Policia Local. 20/09/2018 (89)
Decret aprovació factures mes de juny. 21/09/2018 (90-91-92)
Decret autorització setmana internacional del ciclisme. 21/09/2018 (93)
Decret autorització rodatge publicitari Loterias y apuestas del Estado.
21/09/2018 (94)
Decret aprovació ajuda escolar Mª. Magdalena Alzamora. 21/09/2018 (95)
Decret aprovació factures mes de juliol. 24/09/2018 (96-97)

Els reunits es donen per assabentats.

A continuació i en tràmit d’urgència el Sr. Batle posa de manifest als
presents la necessitat d’incloure a l’ordre del dia del present plenari els
punts següents: Agermanament Forstinning i Rally Dijous Bo.
Els reunits per unanimitat acorden votar favorablement la declaració
d’urgència dels punt presentats.
5.- Agermanament amb el Poble Forstinning
A continuació pel Sr. Batle es dona compte als presents de la visita al Municipi
d’Escorca del Sr. Batle del Poble de Forstinning, ubicat a pocs kilòmetres de
Munich (Alemanya).
Durant la visita es varen intercanviar opinions i detall de la problemàtica
municipal que afectava tant a Forstinning com a Escorca, resultant en
determinades circumstàncies problemàtiques semblants tant pel que fa a la
població com a la realitat socioeconòmica.
De les converses mantingudes es va desprendre la possibilitat de dur a terme un
agermanament entre ambdues poblacions. És en el plenari de referencia que el
Sr. Batle exposa als presents aquestes circumstancies, mostrant-lis la realitat
il·lustrada de Forstinning.
Els reunits a la vista de la documentació mostrada i de les explicacions donades
pel Sr. Batle, acorden per unanimitat procedir a iniciar els tràmits per a dur a
terme l’agermanament amb Forstinning proposat pel Sr. Batle.
6.- Rally Dijous Bo.
Acte seguit, es dona compte als reunits de la conversa mantinguda amb els
organitzadors de la carrera denominada Rallye Dijous Bo.
Vistes les converses anteriorment ressenyades el Batle d’Escorca manifesta als
presents el següent:
L'Ajuntament d'Escorca ha col·laborat durant molts anys informant
favorablement a la realització de la prova automobilística i, per tant, no oposantse a la mateixa. Tot això malgrat els inconvenients que suposava per als veïns
del municipi davant la impossibilitat de poder desplaçar-se per l'única carretera

que travessa el municipi durant diverses hores, així com altres molèsties que ens
han portat a prendre aquesta decisió.
És més, l'Ajuntament d'Escorca ha col·laborat sempre de manera activa amb la
competició no percebent cap compensació per les molèsties, desperfectes,
residus i altres problemàtica que comporta la realització d'aquesta prova
automobilística.
D'altra banda, cal ressaltar que les competicions que afecten diversos municipis
són autoritzades pel servei d'activitats classificades del Consell de Mallorca amb
un informe previ, en tot cas NO VINCULANT, dels ajuntaments afectats.
L'any passat hi va haver importants discrepàncies pels horaris de tancament de
la carretera entre l'Ajuntament i l'organització, estant a punt de suspendre la
prova.
Davant la situació viscuda l'any passat, l'organització va comentar l'alcalde la
possibilitat de fer canvis en els traçats i en els horaris de tancament. Per part de
l'Alcalde, es va demanar una proposta prèvia per escrit amb el temps suficient
perquè fos estudiada pel consistori, en sessió plenària. Aquesta proposta es va
realitzar el dia 21 de setembre, via correu electrònic.
A la vista dels antecedents més dalt exposats el Sr. Batle, sotmet a consideració
dels reunits informar desfavorablement la realització de la prova automobilística
Rally Dijous Bo, pels motius que tot seguit es detallen:
1. Escorca té una sola carretera que travessa el municipi i qualsevol tancament
de la mateixa impedeix la mobilitat dels residents. En el cas de la prova
automobilística que ens ocupa, el tancament de la carretera afecta la totalitat
d'accessos al municipi al llarg de tota la jornada: Pollença-Lluc, Fornalutx - Cruïlla
Sa Calobra, Cruïlla Sa Calobra - Caimari.
2. Aquesta prova es realitza en dissabte, creant un perjuri econòmic important
en ser aquest un dels dies de la setmana amb més activitat econòmica (els caps
de setmana en temporada baixa són els dies de major activitat econòmica) en
aquesta època de l'any, a més dels problemes causats als veïns a causa de la
impossibilitat de desplaçar-se fora o dins del municipi (desplaçaments a llars,
finques, etc.)
3. Com a conseqüència d'aquesta competició, i entenem que aliè a la
responsabilitat de l'organització, hi ha un efecte reclam a la realització de
carreres il·legals nocturnes dutes a terme per imprudents aficionats a les
carreteres del municipi. Circumstància que es veu incrementada en setmanes
pròximes a la competició, posant en greu perill a qualsevol conductor i / o veí que
circuli per aquestes carreteres.
4. Una altra conseqüència, de difícil control, és el comportament incívic d'alguns
espectadors que assisteixen a la competició i que ocasionen desperfectes a
propietats públiques i privades (trencament de reixetes i bancals, fogueres en
diferents zones sense control, botellons, pintades i abandonament de les

escombraries). Circumstàncies aquestes que haurien d'haver tingut més control
per part de l'organització en les edicions anteriors.
Finalment, i no per això de menor importància, hi ha entre els residents d'Escorca
un clima de cansament i impotència pel fet que, any rere any, el municipi pateix
més i més imposicions i prohibicions per normatives aprovades per
administracions supramunicipals que influeixen directament i negativament en el
dia a dia municipal i veïnal, així com en l'economia local. Les administracions,
amb la seva falta de tarannà, tenen als escorquins desemparats i tractant-sense
respecte i com a ciutadans de segona. És per això que, després de repetides i
contínues peticions de la població resident, el consistori va decidir deixar
d'informar favorable i indiscriminadament a proves o competicions que, com la
present prova automobilística, perjudiquen el benestar general dels residents
sense cap compensació per això.
Els reunits a la vista de les explicacions donades pel Sr. Batle; de les actuacions
dutes a terme per l’organització del Rally Dijous Bo i pels motius apuntants a
l’argumentari que precedeix al present punt, acorden per unanimitat informar
desfavorablement la celebració de la prova automobilística Rally Dijous Bo i
donar compte a l’organització als efectes oportuns.

7.- PRECS I PREGUNTES
No se’n produïren.

I sense més assumptes de que tractar, i essent les 20:30 hores, s’aixecà la
sessió, fent extensió de la present Acta que signen, junt amb mi el Secretari que
tot ho certifico.

