ACTA DEL PLE EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA
EL 29 DE GENER DE 2019
A la Vila d'Escorca a 29 de Gener de 2019 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; el Sr. Sebastià Amengual Sastre, Sr.
Bernat Vallori Mairata i el Sr. Sr. Carlos González Enseñat, havent faltat
justificadament el Sr. Antoni Mas Rullán, assistits pel Secretari de la Corporació
Sr. Joan Marqués Company.
Obert l’acte per la Presidència, es va donar lectura a l’Acta de la Sessió anterior
que fou aprovada per unanimitat.
Acte seguit s’adoptaren els acords següents:
1.- CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I
L’AJUNTAMENT D’ESCORCA PER DUR A TERME ACTUACIONS
D’INVERSIÓ.

Seguidament es dona compte als reunits de la publicació al BOIB nº 159 de 20
de desembre de 2018 de “Concessió de subvencions 2018-2019 per dur a terme
actuacions d’inversió de competència municipal (obres, vehicles i immobles),
convocatòria publicada al BOIB núm. 86 de 12 de juliol de 2018.
Així mateix, es dona compte de l’Annex II, Model de conveni de col·laboració
entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament, per dur a terme actuacions d’Inversió
(obres, adquisició de vehicles i d’Immobles).
Els reunits, a la vista de l’esmentada documentació, acorden per unanimitat
donar-li conformitat i facultar al Sr. Batle per a la signatura de l’esmentat conveni.

2.- SOL.LICITUD COMPENSACIÓ ECONÒMICA ALS AJUNTAMENTS ALS
SEUS MEMBRES ELECTES PER EXERCIR ELS CÀRRECS EN RÈGIM DE
DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL AL SERVEI DE LA GESTIÓ PÚBLICA
LOCAL.

Proposta de Batlía.Atesa la voluntat d’acollir-se per a l’exercici 2019 al sistema de compensació
econòmica regulat en el Decret 63/2007 destinat, entre altres, als Ajuntaments
que abonin als seus membres electes retribucions per a l’exercici dels seus
càrrecs en règim de dedicació parcial al servei de la gestió pública local, per la
present, es proposa als reunits, la següent proposta:
PRIMER.- Acordar sol·licitar de la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears, l’atorgament de la compensació
econòmica per a la dedicació parcial del batle per acord plenari en aquest règim,

Sr. Antoni Solivellas Estrany, conforme al previst a la normativa reguladora em
aquesta matèria: Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local; Decrets del Govern de les Illes Balears
63/2007, de 25 de maig i 37/2014, de 8 d’agost, reguladors del sistema de
compensació econòmica als ajuntaments que abonin retribucions als seus
membres electes per dedicació exclusiva i parcial.
En conseqüència, la quantitat sol·licitada, per a l’any 2019, segons marca la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local i; l’article 6.2 del Decret 37/2014, de 8 d’agost, en concepte de
compensació econòmica, serà de 38.451,76 euros:
Quantia a compensar per dedicació parcial del membre electe corresponent a
2019:
Retribucions brutes compensables segons el percentatge de dedicació (75%,
50%, 25%, article 6.2 del Decret 37/2014): 30.299,92 euros/any.
Seguretat social a càrrec de l’entitat local per a l’any 2018: 8.151,84 euros.
Total sol·licitat (a + b): 38.451,76 euros.
SEGON.- Acordar que la xifra total de retribucions, indemnitzacions i assistències
que aquesta entitat local aboni al seus membres electes sense dedicació
exclusiva durant l’any 2019 no superaran la quantitat sol·licitada al Govern de les
Illes Balears en concepte de pagament de la dedicació exclusiva i parcial del
batle.”
Els reunits, a la vista de la proposta, acorden per unanimitat donar-li conformitat
en tots els seus termes i remetre la certificació de l’acord adoptat a la Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears.

3.- NOMENAMENT MEMBRES DE LA COMISSIÓ TÈCNICA I
D’ASSESSORAMENT PER A LA CANDIDATURA D’ESCORCA COM A
CIUTAT CREATIVA DE LA MÚSICA.
Seguidament, es dona compte als reunits de la necessitat de nomenar
representants per a la comissió tècnica i d’assessorament per a la candidatura
d’Escorca com a Ciutat Creativa de la Música. Per això es proposen els següents
candidats:
Comissió Executiva:
President: Antoni Solivellas Estrany; Secretari: Bernat Vallori Mairata;
Coordinador Executiu: Pere Ferrer; Vocal Primer: Joan Torger; Vocal Segon:
Oscar Dopkin.
Comissió Assessora:

Joan Comas
Ricard Terrades
Tomeu Deyà
Marcelí Minyana
Els Reunits, a la vista de la proposta precedent, acorden per unanimitat el
nomenament dels esmentats membres de la comissió Tècnica i d’assessorament
per a la Candidatura d’Escorca com a Ciutat Creativa de la Música.
4.- MOCIÓ DEL PARTIT POPULAR D’ESCORCA OPOSANT-SE A LA
CONSTRUCCIÓ DE LA ROTONDA CARRETERA INCA-LLUC A L’ALTURA
DEL MUNICIPI DE SELVA.
Acte seguit, es dona compte als reunits d’una Moció del Partit Popular d’Escorca,
que a la lletra diu:
“EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT D’ESCORCA, d'acord
amb el que preveu el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, desitja elevar al Ple de l'Ajuntament la següent moció,
MOCIÓ ENVERS PREVISSIÓ CONSTRUCCIÓ ROTONDA A LA CTRA. Ma2130 INCA-LLUC A LA ALTURA DEL PUNT KM 4,9 EN EL TM DE SELVA
L’Ajuntament de Selva pretén executar un projecte que inclou la construcció
d’una rotonda al km. 4,9 de la Ctra. Ma-2130 Inca-Lluc. Amb tot el respecte a la
resta del projecte, aquest grup municipal vol manifestar la seva disconformitat
pel que fa a la construcció de la rotonda a la carretera, ja que aquesta, afectaria
directament a la circulació i fluïdesa del trànsit a la principal carretera d’accés al
municipi d’Escorca, sobretot pel que fa a la circulació en direcció cap a Inca.
La carretera M-2130, Inca-Lluc, és una de les carreteres més utilitzades per
accedir al municipi d’Escorca. Veïnats, molts de mallorquins i milers de turistes
transiten per aquesta carretera que dona accés a la Serra de Tramuntana.
Actualment, no hi ha cap rotonda des del municipi d’Escorca fins a Inca, n’hi tan
sols a creuers que connecten amb altres carreteres, tant a Caimari com a Selva.
El municipi de Selva compta amb moltes entrades al nucli urbà i, on es pretén fer
la rotonda, és la darrera entrada al nucli urbà de Selva amb direcció a Escorca.
Això suposa que la major part de vehicles que accedeixen al nucli urbà de Selva
tenen abans de l’esmentada rotonda un total de cinc entrades a ambdós costats
de la carretera. Així queda reduïda l’afluència de vehicles que realment
utilitzarien aquesta entrada.
A pesar del volum de vehicles que circula per aquesta carretera, sobretot, en
temporada estival, no hi ha constància de sinistralitat en cap de les entrades i
sortides a la carretera principal, ni retencions ocasionades pel trànsit.

A més, la construcció d’aquesta rotonda suposaria un gran impacte visual.
Desconeixem, així mateix, si s’ha procedit a realitzar el corresponent estudi
d’impacte mediambiental i/o declaració d'interès general.
La construcció de l’esmentada rotonda suposaria una retenció constant i llargues
coes de vehicles abans de la mateixa i, en direcció a Inca. Aquesta situació
crearia una falta de seguretat en el trànsit atès que es tracta d’una zona amb
revolts amb falta de visibilitat i amb el pont just abans de la rotonda. Pont que els
camions i autocars necessiten fer pel mig de la calçada per evitar la col·lisió amb
la part més baixa del pont.
Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l'adopció del següent,
ACORD
PRIMER. L’Ajuntament d’Escorca, manifesta la seva oposició a la construcció de
la rotonda prevista al km. 4,9 de la Ctra. Ma-2130 Inca-Lluc.
SEGON. Que ens comuniquin l’existència, o no, en el seu cas, de l’estudi
d’impacte ambiental i de la declaració d’interès general.
TERCER. L’Ajuntament d’Escorca proposa que en lloc de la construcció de
l’esmentada rotonda, es faci un carril central per millorar l’accés al veïnats de
Selva. Solució aquesta amb molt menys impacte visual i que suposa una
reducció important en el consum del territori.
QUART. Donar trasllat d’aquest acord a l’Ajuntament de Selva i al Departament
de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca.
25 de gener de 2019 EL/LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR”
Els reunits, a la vista de la Moció precedent, acorden per unanimitat donar-li
conformitat plena.
5.- ESTIMACIÓ RECURS ALÇADA EXPEDIENT FONS MAJOR
Pel Secretari actuant es dona compte als presents que en el marc de la tramitació
de l’expedient RI 6/18, d’ampliació de la planta de la Font Major al Polígon 5
parcel.la 22 i essent peticionari Envasadora Mallorquina de Begudes SL i una
vegada feta i notificada la liquidació de taxes de la llicència als interessats, es va
presentar recurs d’alçada en data 10 de gener de 2019, registre d’entrada nº 27,
document que es dona per reproduït i s’incorpora a l’expedient de la seva raó.
Amb posterioritat i en data 24 de gener de 2019, registre d’entrada nº 51 per la
mateixa mercantil va presentar al·legacions complementàries al recurs d’alçada
més dalt assenyalat, tota vegada que aleshores l’ajuntament d’Escorca encara
no havia resolt el recurs d’alçada presentat.
Es dona per reproduït així mateix l’escrit referenciat
complementaris, incorporant-se a l’expedient de la seva raó.

d’al·legacions

A la vista d’ambdós escrits s’ha procedit a evacuar informe pels serveis tècnics
municipals, que s’acompanya i que tot seguit es detalla:
“Peticionari:
Exp. Nº
Assumpte:
Situació:

EMBASADORA MALLORQUINA DE BEGUDES S.L.
RI – 6/18.
AMPLIACIO PLANTA FONT MAJOR
Polígon 5 – Parcel·la22 –FONT MAJOR – ESCORCA.
INFORME TÈCNIC MUNICIPAL

Com a continuació al exp 6/18 i segons consta a la llicencia de data 15 d´octubre
de 2018 referent a la resolució de la quantia corresponent a l’execució de les
obres realitzades sense llicència cal informar:
Segons article 167.2 de la llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les
Illes Balears la realització de obres de construcció, d’instal·lació, d’edificació i de
moviment de terres s´ha de sancionar amb una multa del 200% AL 300% del
valor de les obres, per tant.
PEM= Superfície x coeficiente c x Modulo mes construcción=
1.126,96 X 0,6 X 178,09 = 120.403,31 Euros
Aplicamos una sanción del 200 % = 120.403,31 x 200% = 240.040,33
Reduccion por legalización 95%
Sanción = 240.040,33 X 95% = 12.040,33 Euros
Respecto a la cuantia a aplicar en concepto de aprovechamiento urbanística
debido a la declaración de interès general, según articulo 17 de la Ley de Suelo
Rustico 6/1997, de 8 de Julio se aplicarà:
Aprovechamiento = 828,54 X 163,36 * €/m2 = 135.335,29 €
*Para la toma del modulo unitario se ha considerado la escasa entidad
constructiva de las edificacions.

Y aplicando en 10%
A.U. =135.335,29 X 10% = 13.535,53
Por lo que el valor a liquidar entre los dos conceptos seria de 25.575,86 €.Escorca , a 24 de Gener de 2019.-El Tècnic Municipal.-Signat.- Joan Palou
Cantallops”.
Així mateix pel secretari de la Corporació es dona compte als presents que tant

el recurs d’alçada interposat com les al·legacions complementàries presentades
en part dels seus arguments haurien de ser estimats ja que cas de no fer-lo així
ens podríem veure a la possible interposició d’un recurs contenciós administratiu,
que podria no ser favorable pels interessos municipals. És així que dona per bo
l’informe i valoració del tècnic municipal i aconsella adoptar acord en el sentit
proposat en el mateix i fitxar la quantitat definitiva a liquidar per la taxa de la
llicència i per l’aprofitament mig serà la determinada pel tècnic municipal és a dir
25.575,86 €.
Els reunits a la vista dels fets apuntats i de la documentació obrant a l’expedient
de referència, acorden per unanimitat donar viabilitat a l’informe emès pels
serveis tècnics municipals i modificar les quantitats inicialment liquidades a la
mercantil Envasadora Mallorquina de Begudes SL, substituint-les per la més dalt
referenciada de 25.575,86 € i notificar a Envasadora Mallorquina de Begudes
l’acord adoptat.
6.- RELACIÓ DE DECRETS
Acte seguit es dona compte als reunits de la relació de Decrets que a continuació
es detallen:
-

Decret autorització Tramuntana Travessa 2018. 27/09/2018 (98)
Decret autorització Palma Pictures filmació anunci. 27/09/201/ (99)
Decret autorització Close Up Team S.L sessió fotogràfica. 02/10/2018 (100)
Decret aprovació primera certificació obres a sa calobra. 4/10/2018 (101)
Decret aprovació primera certificació obres adequació voravia al port de sa
Calobra. 4/10/2018. (102)
Decret autorització sessió fotogràfica TPF Mallorca. 05/10/2018 (103)
Decret autorització carrera Mancor Extrem, 05/10/2018 (104)
Decret autorització sessió fotogràfica Pale Blue Dot Productions, 10/10/2018
(106)
Decret aprovació llicència municipal obres a Envasadora Mallorquina de
Begudes, per a les de “Ampliació planta Font Major”. 15/10/2018 (107)
Decret aprovació factures Amer e Hijos, 18/10/2018 (110)
Decret aprovació factures mes d’agost. 17/10/2018 (108-109)
Decreta provació despeses serveis d’assessorament a la normativa de
protecció de dades empresa Conversia. 19/10/2018 (111)
Decret aprovació fons social ajuda estudis fill a Josep S. Alorda. 29/10/2018
(112)
Decret autorització filmació Seaquist Company. 29/10/2018 (113)
Dedret aprovació fons social ajuda estudis fill Catalina Llull. 29/10/2018 (114)
Decret aprovació revalidació sepultura Juan Solivellas. 30/10/2018 (115)
Decret aprovació fons social ajuda estudis fill Catalina Llull. 02/11/2018 (116)
Decret aprovació segona certificació obres sa calobra. 02/11/2018 (117)
Decret aprovació factures mes de setembre. 02/11/2018 (118-119)
Decret substitució batle per absència. 06/11/2018 (121)
Decret autorització sessió fotogràfica TPF Mallorca. 08/11/2018 (122)
Decret aprovació relació provisional aspirants places policia local. 12/11/2018
(123)

-

Decret aprovació factures mes de novembre. 15/11/2018 (124-125)
Decret autorització Peña automobilística Slick Quemado. 16/11/2018 (126)

Els reunits es donen per assabentats.

7.- PRECS I PREGUNTES.
No es varen produir.

