ACTA DEL PLE EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL 30 D’ABRIL DE 2019
A la Vila d'Escorca a 30 d’abril 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. Antoni Mas Rullán , havent faltat justificadament el
Sr. Carlos González Enseñat, assistits pel Secretari de la Corporació Sr. Joan
Marqués Company.
Acte seguit s’adoptaren els acords següents:
1.- SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORAL.
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 Municipals i Autonòmiques del proper dia 26 de maig

Efectuat el sorteig, el resultat és el següent:

PRESIDENT: PEDRO ORFILA FOSTER
PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT: BARTOLOMÉ PAYERAS COLOM
SEGON SUPLENT DE PRESIDENT: GLORIA RODRIGUEZ VENTAYOL
VOCAL PRIMER: LAURA GÓMEZ BERMEJO
PRIMER SUPLENT VOCAL PRIMER: MARIA PALOU REBASSA
SEGON SUPLENT VOCAL PRIMER: ANTONIO RUÍZ RODRÀ
VOCAL SEGON: ANTONIO PIÑA RIPOLL
PRIMER SUPLENT VOCAL SEGON: MANUELA VILLALVA LÓPEZ
SEGON SUPLENT VOCAL SEGON: MARIA CONCEPCIÓN PORTILLO
VILCHEZ

2.- APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL 2019.
Seguidament s’informa als presents de les diferents partides que componen el
pressupost ordinari per aquest any i dels diferents ingressos i despeses previstes
per l’any 2019, d’acord amb el quadre resum que seguidament es detalla:

Capítol Descripció capítol

Exercici 2019

Capítol 1er.- Despeses de personal
Capítol 2on.- Despeses en béns corrents i serveis
Capítol 3er.- Interessos préstecs
Capítol 4t.- Transferències corrents
Capítol 6è.- Inversions
Capítol 7è.- Transferències de capital
Capítol 9è.- Amortització de préstecs

491.845,00
408.014,00
19.520,00
30.110,00
536.536,00
0,00
68.784,00

Total despeses..........

1.554.809,00

Estat dels ingressos:
Capítol

Descripció capítol

Exercici 2019

Capítol 1er.- Imposts directes
Capítol 2on.- Imposts indirectes
Capítol 3er.- Taxes i altres ingressos
Capítol 4t.- Transferències corrents
Capítol 5è.- Ingressos patrimonials
Capítol 7è.- Transferències de capital
Capítol 9è.- Passius financers 0,00

355.400,00
20.006,00
261.885,00
444.930,00
54.000,00
418.588,00

Total ingressos..........

1.554.809,00

Els reunits, acorden per 4 vots a favor, pertanyents al Partit Popular i a la majoria
absoluta dels assistents, donar conformitat plena al pressupost general per a
l’any 2019, en tots els seus termes.
Així mateix s’acorda sotmetre-ho a exposició pública al BOIB per termini de 15
dies, als efectes de que puguin presentar-se al·legacions o reclamacions, en la
intel·ligència que si no se’n presenten s’entendrà aprovat definitivament sense
necessitat d’adoptar nou acord.
3.- APROVACIÓ RÈGIM RETRIBUTIU EN SITUACIÓ D’INCAPACITAT
LABORAL TEMPORAL.
Seguidament es dona compte als presents d’un document relatiu al règim
retributiu del personal en situació d’incapacitat laboral temporal en el que en la
seva part bastant es detalla:
.”La Llei 6/2018 de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2018, a la seva Disposició addicional cinquanta-quatrena disposa que, prèvia
negociació col·lectiva, les retribucions a percebre per el personal al seu servei
(funcionaris i laborals i personal empreses públiques) en situacions d’incapacitat
temporal, es podrà establir un complement retributiu des del primer dia de IT que,
sumat a la prestació del Regim general de la Seguretat Social, arribi fins a un

màxim del 100 % de les retribucions fixes del mes de començament de
l’incapacitat temporal, tot seguint unes regles”
Atenent a que aquesta situació podria afectar al personal municipal que es pugui
trobar en situació d’incapacitat laboral temporal, el Sr. Batle proposa als
assistents fer efectiva aquesta possibilitat d’establir un complement retributiu
perquè no es minvin les retribucions del personal.
És així que la pròpia Llei 6/2018 de 3 de juliol, estableix que “respecte al personal
funcionari inclòs al règim general de la Seguretat Social i al personal estatutari i
laboral, es podrà establir un complement retributiu des del primer dia de la
incapacitat temporal, fixant la seva temporalitat.
Vist aquest fet es proposa als reunits l’adopció d’establir aquest complement
retributiu amb efectes de dia 1 de gener de 2019.
Els reunits a la vista del manifestat pel Sr. Batle i de la documentació que obra a
l’expedient de la seva raó, acorden per unanimitat donar-li conformitat en tots els
seus termes.

4.- ADHESIÓ AL PACTE DE BATLES SOBRE CLIMA I ENERGIA.
La comisión europea lanzó el Pacto de los Alcaldes en 2008 para respaldar y
apoyar los esfuerzos desplegados por las autoridades locales en la ejecución de
las políticas para el clima y la energía sostenible.
El Pacto de los Alcaldes para el clima y la energía es un movimiento desde las
bases que reúne a municipios de diversos tamaños que se comprometen de
forma voluntaria a ejecutar los objetivos de la UE en materia de clima y energía
por medio de un enfoque integrado para la mitigación del cambio climático y la
adaptación a él.
Las autoridades regionales comparten la responsabilidad de las acciones
relacionadas con el clima con las autoridades a nivel local.
La Comisión Europea reconoce que son aliados importantes a la hora de prestar
apoyo a los firmantes del Pacto de los Alcaldes en el cumplimiento de sus
compromisos y el aumento del impacto del pacto.
Las autoridades públicas (provinciales, regionales...), especialmente las locales
están en una situación idónea para proporcionar asesoramiento estratégico,
apoyo técnico y económico a los firmantes del Pacto de los Alcaldes y a los
municipios que estén dispuestos a firmarlo.
Visto el contenido documental precedente, el Sr. Alcalde somete a consideración
de los reunidos la propuesta siguiente:
Primero.- Acordar la adhesión de este Ayuntamiento de Escorca al pacto de los
alcaldes para la ejecución de las políticas para el clima y la energía sostenible,
reconociendo públicamente que el pacto de alcaldes es un elemento clave de la
política estratégica para combatir el cambio climático.
Segundo.- Respaldar la ejecución de las medidas prácticas que, tanto a corto
como a largo plazo, se planteen en aras de conseguir un medio ambiente
saludable, de equidad social y económicamente viable.
Tercero.- Remitir certificación del acuerdo que se adopte al Consell de Mallorca,
a los efectos oportunos.

Los reunidos a la vista de la propuesta presentada acuerdan por unanimidad
darle conformidad en todos sus términos.

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.

