ACTA DEL PLE EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA
EL 29 DE NOVEMBRE DE 2018
A la Vila d'Escorca a 29 de Novembre de 2018 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 Mairada havent faltat justificadament el Sr. Antoni Mas Rullán i el
Sr. Carlos González Enseñat, assistits pel Secretari de la Corporació Sr. Joan
Marqués Company.
Obert l’acte per la Presidència, es va procedir a la lectura de l’acte de la Sessió
anterior que fou aprovada per unanimitat.
Acte seguit s’adoptaren els acords següents:
1.- Aprovació modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la
prestació de serveis especials de neteja motivats per a la utilització de recinte i
exteriors de la Casa Consistorial per la celebració de matrimonis civils o
constitució de parelles de fet.
Acte seguit es dona compte als reunits de la modificació de l’Ordenança fiscal
que a continuació es detalla:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS ESPECIALS DE NETEJA MOTIVATS PER LA UTILITZACIÓ DEL
RECINTE I EXTERIORS DE LA CASA CONSISTORIAL PER A LA
CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS O CONSTITUCIÓ DE PARELLES DE
FET.
Article 1r.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim
Local, i d’acord amb el que es disposa en els articles 15 i 19 del RDL 2/2004,
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest ajuntament
estableix la taxa ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis
especials de neteja motivats per la utilització del recinte i exteriors de la casa
consistorial per la celebració de matrimonis civils i constitució de parelles de fet,
que es regeix per aquesta Ordenança Fiscal, les normes d ela qual s’atenen al
que preveu l’article 57 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Article 2n.
Fet imposable
Constitueix el fet imposable:
–

El servei de neteja especial i l’ús o aprofitament amb caràcter privatiu
d’estances municipals, entre aquestes la sala de Plens, per part de

–

qualsevol parella de ciutadans amb motiu de la realització de la cerimònia
civil corresponent a un casament o constitució de parella de fet.
El desplaçament dels funcionaris municipals a les dependències externes
on es celebrin els actes assenyalats al paràgraf anterior.

Article 3r.
Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones naturals que constitueixen la
parella de ciutadans que volen celebrar l’acte subjecte i així ho han sol·licitat
expressament.
Article 4t.
Quota
La quota a pagar per a l’aprofitament especial definit en l’article 2 és de 150 €.
Article 5è.
Exempcions.
Quant al menys un dels contraents sigui resident al municipi amb una antiguitat
mínima de sis mesos s’aplicarà una bonificació del 100%.
Article 6è.
Normes de gestió
La taxa es considerarà meritada des que neixi l’obligació de contribuir i es
liquidarà per cada sol·licitud realitzada.
Article 7è.
Les quotes se satisfaran pels subjectes passius a la caixa municipal de
l’Ajuntament, simultàniament a la presentació davant el Jutjat de la documentació
necessària per celebrar el matrimoni o parella de fet.
Article 8è.
Vigència
La present ordenança assortirà efecte a partir de la seva publicació i seguirà en
vigor en exercicis successius, en tant no s’acordi la seva modificació o derogació.
Vista la modificació de l’ordenança precedent, els reunits acorden per unanimitat
la seva aprovació, significant que es sotmeti a informació pública per termini de
30 dies als efectes que puguin ser presentades al·legacions o reclamacions, si
no s’en produeixen s’entendrà aprovada definitivament sense la necessitat
d’adoptar un nou acord.
2.- Aprovació modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’expedició
de documents administratius.

Acte seguit es dona compte als reunits de la modificació de l’Ordenança fiscal
que a continuació es detalla:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS ESPECIALS DE NETEJA MOTIVATS PER LA UTILITZACIÓ DEL
RECINTE I EXTERIORS DE LA CASA CONSISTORIAL PER A LA
CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS O CONSTITUCIÓ DE PARELLES DE
FET.
Article 1r.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim
Local, i d’acord amb el que es disposa en els articles 15 i 19 del RDL 2/2004,
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest ajuntament
estableix la taxa ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis
especials de neteja motivats per la utilització del recinte i exteriors de la casa
consistorial per la celebració de matrimonis civils i constitució de parelles de fet,
que es regeix per aquesta Ordenança Fiscal, les normes d ela qual s’atenen al
que preveu l’article 57 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Article 2n.
Fet imposable
Constitueix el fet imposable:
–
El servei de neteja especial i l’ús o aprofitament amb caràcter privatiu
d’estances municipals, entre aquestes la sala de Plens, per part de qualsevol
parella de ciutadans amb motiu de la realització de la cerimònia civil corresponent
a un casament o constitució de parella de fet.
–
El desplaçament dels funcionaris municipals a les dependències externes
on es celebrin els actes assenyalats al paràgraf anterior.
Article 3r.
Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones naturals que constitueixen la
parella de ciutadans que volen celebrar l’acte subjecte i així ho han sol·licitat
expressament.
Article 4t.
Quota
La quota a pagar per a l’aprofitament especial definit en l’article 2 és de 150 €.
Article 5è.
Exempcions.

Quant al menys un dels contraents sigui resident al municipi amb una antiguitat
mínima de sis mesos s’aplicarà una bonificació del 100%.
Article 6è.
Normes de gestió
La taxa es considerarà meritada des que neixi l’obligació de contribuir i es
liquidarà per cada sol·licitud realitzada.
Article 7è.
Les quotes se satisfaran pels subjectes passius a la caixa municipal de
l’Ajuntament, simultàniament a la presentació davant el Jutjat de la documentació
necessària per celebrar el matrimoni o parella de fet.
Article 8è.
Vigència
La present ordenança assortirà efecte a partir de la seva publicació i seguirà en
vigor en exercicis successius, en tant no s’acordi la seva modificació o derogació.

Vista la modificació de l’ordenança precedent, els reunits acorden per unanimitat
la seva aprovació, significant que es sotmeti a informació pública per termini de
30 dies als efectes que puguin ser presentades al·legacions o reclamacions, si
no s’en produeixen s’entendrà aprovada definitivament sense la necessitat
d’adoptar un nou acord.

3.- Aprovació modificació Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la
vigilància/intervenció policial i actuacions de la brigada o altres empleats
municipals o aliens a requeriment de l’Ajuntament.
Acte seguit es dona compte als reunits de la modificació de l’Ordenança fiscal
que a continuació es detalla:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA
VIGILÀNCIA/INTERVENCIÓ POLICIAL I ACTUACIONS DE LA BRIGADA O
ALTRES EMPLEATS MUNICIPALS O ALIENS A REQUERIMENT DE
L’INTERESSAT
Article 1r.
Concepte
De conformitat amb el previst a l’article 57 en relació a l’article 20 ambdós del
RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest

Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del servei de vigilància
especial dels establiments que ho sol·licitin, de les activitats classificades
autoritzades a transcorre dins el terme municipal i que es regirà per la present
ordenança; igualment s’exigirà a les empreses o particulars que provoquin –
encara que no ho sol·licitin- l’actuació de la policia, la brigada municipal o serveis
aliens cridats d’urgència sempre que dita actuació sigui necessària per l’ordre
públic i hi hagi negligència o voluntarietat en el fet causant.
Article 2n.
Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els que
es beneficien dels serveis prestats per aquest Ajuntament, a que es refereix
l’article anterior.
Article 3r.
Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixada en la
Tarifa continguda a l’apartat següent.
2. La tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
Per la prestació del servei de vigilància/intervenció, el preu de l’hora serà el
següent:
1.
2.
3.
4.
5.

Policia Municipal
Cotxe patrulla, inclòs conductor
Oficial Brigada Municipal
Operari Brigada Municipal
Vehicle Brigada Municipal, sense
dotació
6. Funcionaris d’altres departaments
7. Altre personal propi
8. Altre personal i medis aliens

40 €
60 €
30 €
25 €
30 €
35 €
30 €
Cost
efectiu
suportat
per
l’Ajuntament més un 10% en
concepte de despeses generals

3. La quantia resultant de l’aplicació de la Tarifa anterior s’incrementarà en un 25
per cent quant la prestació del servei tingui lloc entre les 20 i les 24 hores del dia
i en un 50% si es prestés de les 0 hores a les 8 del matí.
4. el temps de prestació efectiva del servei es computarà considerant com a
moment inicial, el de sortida dels efectius dels seus respectius aquarteraments o
parcs i com a finalització el d’entrada dels mateixos, una vegada conclòs el
servei.
Article 4r.
Obligació de pagament

1. L’obligació de pagament de preu públic regulat en aquesta ordenança neix des
de el moment que es prestí el servei especificat en l’apartat segon de l’article
anterior.
2. El pagament de dit preu públic s’efectuarà en el moment de presentació a
l’obligat a abonar-ho, de la corresponent factura o liquidació.
Article 5è.
Exempcions
Estaran exemptes les activitats o serveis sol·licitades per entitats o
públiques o associacions sense ànim de lucre.
Article 6è.
Gestió
Les persones físiques o jurídiques interessades en la prestació del servei a que
es refereix aquesta ordenança presentaran en aquest Ajuntament sol·licitud
detallada sobre el servei interessat, lloc i data on s’ha de dur a terme i demés
detalls necessaris per a determinar el servei a prestar. Les altres actuacions es
faran per ordre de la Batlia, Prefectura de Policia Local o cap de Brigada,
assenyalant la persona o persones responsables.
Disposició final
La present ordenança Fiscal s’aplicarà a partir del següent dia al de la seva
publicació, i estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
Vista la modificació de l’ordenança precedent, els reunits acorden per unanimitat
la seva aprovació, significant que es sotmeti a informació pública per termini de
30 dies als efectes que puguin ser presentades al·legacions o reclamacions, si
no s’en produeixen s’entendrà aprovada definitivament sense la necessitat
d’adoptar un nou acord.

4.- Aprovació inicial Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la ocupació de
terrenys d’ús públic, així com el rodatge de pel.licules, vídeos, gravacions
televisives i sessions fotogràfiques.
Acte seguit es dona compte als reunits de l’Ordenança fiscal que a continuació
es detalla:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA PARA LA OCUPACIÓN
DE TERRENOS DE USO PÚBLICO, ASÍ COMO PARA ELO RODAJE DE
PELÍCULAS, VIDEOS, GRAVACIONES TELEVISIVAS Y SESIONES
FOTOGRÁFICAS

Artículo 1
Fundamento y naturaleza

De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con el artículo 20,
ambos del RDL 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, este municipio establece la tasa para usos privativos o
aprovechamientos especiales constituidos per la ocupación de terrenos de uso
público con mercaderías, materiales de construcción, escombros, tanques,
puntales, andamios y otras instalaciones análogas, así como para el rodaje de
películas, videos, grabaciones televisivas y sesiones fotográficas, y que se rijan
por esta ordenanza.
Artículo 2.
Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa, la utilización privativa o
aprovechamiento especial de terrenos de uso público local con:
1.
Mercaderías, materiales de construcción, ruinas, tanques, puntales,
andamios y otras instalaciones análogas.
2.
Cierre de calles (obstaculizar la vía pública), incluidas las mudanzas, y
que suponga la interrupción total o parcial de la circulación.
3.
Utilización de las calles, plazas y otros lugares públicos para el rodaje de
películas, videos, grabaciones televisivas y sesiones fotográficas de naturaleza
lucrativa.
4.
Utilización de las calles, plazas y otros lugares públicos como
aparcamiento, zona de actividad, zona de exposición o cualquier otro uso que
implique la limitación de su uso general.
Artículo 3
Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 36 y concordantes de la Ley General
Tributaria a favor de las cuales se otorguen las licencias, o los qui se beneficien
del aprovechamiento, si es que se procedió sin la autorización correspondiente.
Artículo 4
Responsables
Serán responsables, tanto solidaria como subsidiariamente, aquellos que
merezcan esta consideración de acuerdo con lo que prevé la Ley General
Tributaria en su Capítulo II Título II.

Artículo 5
Beneficios fiscales
1. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales no estarán
obligadas al pago de la tasa cuando soliciten licencia para la ocupación del uso

público local con los materiales descritos en el artículo 1 necesarios para los
servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y para otros
usos que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa
nacional.
2. No se aplicaran bonificaciones ni reducciones para la determinación de la
deuda.
Artículo 6
Cuota tributaria
La cuota a satisfacer para esta tasa se obtiene de la aplicación de las tarifas
contenidas en los apartados siguientes:
Tarifa primera. Ocupación de vía pública con mercaderías.
1.
Ocupación o reserva especial de la vía pública o terrenos de uso público
que hagan los industriales con materiales o productos de la industria o comercio
a que dediquen su actividad, incluidos los vagones o vagonetas metálicas
“containers”, por semestre y m2 o fracción: 20 €.
2.
Ocupación o reserva especial y transitoria de la vía pública, por quincena
y m2 o fracción: 4 €.
Tarifa segunda. Ocupación con materiales de construcción.
1.
Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con ruinas,
materiales de construcción, pequeña maquinaria y similares. Por metro cuadrado
o fracción, por quincena 3 €.
2.
Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con puntales,
andamios y otros elementos análogos. Por quincena y metro lineal o fracció: 3 €.
Tarifa tercera. Tanques, puntales, extintores, andamios, etc.
1. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con tanques, cajas
de cierre, sean o no para obras u otras instalaciones análogas. Por
quincena y metro cuadrado o fracción: 4 €.
2. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con puntales,
andamios y otros elementos análogos. Por quincena y metro lineal o
fracción: 2 €.
Tarifa cuarta. Grúas y otra maquinaria.
Por cada grúa, instalación o equipamiento fijo o máquina utilizada en la
construcción. Por cada trimestre: 150 €.
Tarifa quinta. Cierre de calles.

Cierre de calles (obstaculizar la vía pública) incluidas las mudanzas, y que
suponga la interrupción total o parcial de la circulación, previa autorización:
a)
b)
c)
d)

La primera hora
De 1 a 4 horas
De 4 a 6 horas
De 6 horas a 1 día

Sin cargo
20 €
35 €
50 €

Cuando sea necesaria la señalización de esta ocupación de vía pública se
meritará una tasa de 12 €, que incluya la puesta y recogida de la señalización.
Tarifa sexta. Utilización de la vía pública.
Utilización de las plazas y otros lugares públicos de alcance más amplio que una
calle como aparcamiento, zona de actividad, zona de exposición o cualquier otro
uso que implique la limitación de su uso general:
a)
b)
c)
d)

De 0 a 2 horas
De 2 a 6 horas
De 6 horas a 1 día
Por día adicional

20 €
50 €
100 €
150 €

Cuando sea necesaria la señalización de esta ocupación de vía se meritará una
tasa diaria de 12 €, que incluye la puesta y recogida de la señalización.
Tarifa séptima. Rodaje, grabaciones, sesiones fotográficas.
Rodajee de películas, videos, grabaciones televisivas y sesiones fotográficas de
carácter lucrativo:
Grabación, filmación, sesión fotográfica, 300 €
etc.
Día adicional
100 €
Cuando sea necesaria la señalización de esta ocupación se meritará una tasa
de 30 euros, que incluye la puesta y recogida de la señalización.
Normas particulares de aplicación de las tarifas
Las cantidades que resulten de aplicar la tarifa segunda tendrán un recargo del
100% a partir del tercer mes y, en el caso que hayan finalizado las obres y los
aprovechamientos continúen, las cantidades tendrán un recargo del 200%.
Las cantidades que resulten de aplicar la tarifa tercera tendrán los siguientes
recargos a partir del tercer mes desde su instalación o concesión:
a Durante el segundo trimestre
)
b Durante el tercer trimestre
)
c) Por trimestre, a partir del tercero

25%
50%
100%

La ocupación de la vía pública por un periodo igual o inferior a 5 días naturales,
estará exenta de tributación por las tarifas primera, segunda y tercera.
La aplicación de la tarifa séptima es compatible con la aplicación de la tarifa
sexta.
Artículo 7
Acreditación
La tasa se acreditará cuando se inicie la utilización privativa o el
aprovechamiento especial, momento que, a estos efectos, se entiende que
coincide con el de la concesión de la licencia, si la misma fue solicitada.
Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, será preciso depositar el importe
de la tasa cuando se presente la solicitud de autorización para proceder al
disfrute de dicho aprovechamiento especial.
Cuando se ha producido el uso privativo o aprovechamiento especial sin solicitar
licencia, la acreditación de la tasa tiene lugar en el momento de inicio de este
aprovechamiento.
Artículo 8
Periodo impositivo
El período impositivo es el tiempo durante el cual se ha efectuado el disfrute del
aprovechamiento especial.
Cuando la duración temporal del aprovechamiento especial se extienda a varios
ejercicios, la acreditación de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el
período impositivo comprenderá el año natural, excepto en los supuestos de
inicio o cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial.
Artículo 9
Régimen de declaración y de ingreso
Las cantidades exigidas de acuerdo con las tarifas del artículo 6, se liquidarán
por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por
periodos naturales de tiempo señalados en los epígrafes respectivos.
Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, cuando el aprovechamiento
especial se realice a lo largo de varios ejercicios, el pago de la tasa se efectuará
en el primer trimestre de cada año. Con la finalidad de facilitar el pago, el
Ayuntamiento remitirá al domicilio del sujeto pasivo un documento apto para
permitir el pago en la entidad bancaria colaboradora o en la caja del propio ente.
No obstante, la no recepción de dicho documento de pago no invalida la
obligación de satisfacer la tasa en el período determinado por el Ayuntamiento.
Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta ordenanza deberán solicitar previamente la licencia
correspondiente, y formular una declaración donde conste la superficie del
aprovechamiento. Se acompañará un plano detallado de la superficie que se
pretende ocupar y de su situación en el municipio.
Los servicios técnicos municipales comprobaran las declaraciones que han
formulado los interesados, y las autorizaciones se concederán si no existen
diferencias con las peticiones de licencias; si hubiese, estas se notificaran a los

interesados y se comunicaran, si es necesario, las liquidaciones
complementarias que correspondan.
En el caso que las autorizaciones se denieguen, los interesados podrán solicitar
la devolución del importe ingresado.
Artículo 10
Infracciones y sanciones
Para cualquier infracción de las tasas reguladas en esta ordenanza se aplicará
el precio de la tasa establecida aumentada en un 50% en concepto de sanción.
Disposición final
La presente Ordenanza fiscal regirá desde el día siguiente al de la publicación
en el BOIB y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Vista l’ordenança precedent, els reunits acorden per unanimitat la seva
aprovació, significant que es sotmeti a informació pública per termini de 30 dies
als efectes que puguin ser presentades al·legacions o reclamacions, si no s’en
produeixen s’entendrà aprovada definitivament sense la necessitat d’adoptar un
nou acord.
5.- Relació de Decrets.
Acte seguit es dona compte als reunits de la relació de Decrets següent:
-

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)

-

Decret 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.
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: Escorca, ciutat creativa de la Música i Consell Escolar de
Mallorca.
Els reunits per unanimitat acorden votar favorablement la declaració
d’urgència dels punt presentats.

6.- Escorca, Ciutat creativa de la Música.
Seguidament, pel Sr. Batle es posa en coneixement dels reunits la proposta de
Candidatura 2019 “Escorca Ciutat creativa de la música”
La Xarxa de ciutats creatives de la UNESCO, es va crear l’any 2004 per a
promoure la cooperació cap a i entre les ciutats que identifiquin la creativitat com
a factor estratègic de desenvolupament urbà sostenible.
Les 180 ciutats que actualment formen la xarxa, treballen juntes cap a un objectiu
comú: posicionar la creativitat i les industries culturals en el centre del seu pla de
desenvolupament local i cooperar activament a nivell internacional en la matèria.
Ateses les explicacions del Sr. Batle, llegits els requisits i comentat amplament
el tema, els reunits, acorden per unanimitat sol.licitar l’adhesió del Municipi
d’Escorca com a Ciutat creativa de la música.

7.- Consell Escolar de Mallorca.
Acte seguit, es dona compte als reunits d’un escrit del Consell de Mallorca,
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, Consell Escolar de Mallorca, en el
que es comunica la nova constitució del consell Escolar d’acord amb el nou
Reglament d’Organització i funcionament i en el que proposa dos representats.
Els reunits, a la vista de l’escrit referenciat, i davant la necessitat de ratificar a les
persones representants que es proposen, acorden per unanimitat ratificar com a
Titular a Dña. Antònia roca Bellinfante i com a Suplent a Dña. Magdalena Garcia
Gual.

8.- Precs i Preguntes

No se’n varen produir.

I sense més assumptes de que tractar, i essent les 20:00 hores, s’aixecà la
sessió, fent extensió de la present Acta que signen, junt amb mi el Secretari que
tot ho certifico.

