ACTA DEL PLE EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL 19 DE JULIOL DE 2016
A la Vila d'Escorca a 19 de juliol de 2016 essent les 19.00 hores prèvia
convocatòria a l'efecte i sota la Presidència del Batle President Sr. Antoni
Solivellas Estrany, s'ha reunit l'Ajuntament Ple amb l’assistència dels Srs.
Regidors que a continuació es detallen; Sr. Carlos González Enseñat, Sr. Bernat
Vallori Mairata i el Sr. Sebastià Amengual Sastre, excusa la seva presència el Sr.
Antoni Mas Rullan; assistits pel Secretari de la Corporació Sr. Joan Marqués
Company.
Obert l'Acte per la presidència es varen adoptar els següents acords:
1.- SOL.LICITUD D’AJUDA AL PLA ESPECIAL D’AJUDES 2016-2017 PER A LES
CORPORACIONS LOCALS DE MALLORA PER A OBRES I SERVEIS DE
COMPETÈNCIA MUNICIPAL.Seguidament es dona compte als presents que al BOIB nº 64 de data 21 de maig de 2016
fa pública l’aprovació inicial, que ha esdevingut definitiva, d’un pla especial d’ajudes
2016-2017 a les corporacions locals de Mallorca per a Obres i Serveis de competència
municipal; convocatòria duta a terme pel Consell de Mallorca.
Els reunits, a la vista de l’esmentada convocatòria i una vegada redactats els projectes
corresponents i a la vista de la proposta del Sr. Batle, acorden per unanimitat i per l’ordre
de preferència que seguidament es detallarà, sol·licitar la inclusió dels projectes referits
en el Pla Especial d’Ajudes del Consell de Mallorca 2016-2017.
1.- Reforma de l’Ajuntament d’Escorca, fase I, annexes i pati, d’acord amb el projecte
redactat per l’Arquitecte D. Gabriel Palou Cantallops.
2.- Millora de la connexió entre el Camí Vell Caimari-Lluc i tram de la Ruta GR-222
Artà-Lluc, d’acord amb el Projecte redactat pels serveis tècnics municipals.
3.- Reparació de coberta plana transitable en el refugi de Sa Calobra, d’acord amb el
projecte redactat pels serveis tècnics municipals.
Així mateix es proposà als presents l’aprovació dels esmentats projectes, circumstància
que així mateix és acordada per unanimitat.
2.- RESOLUCIÓ AL.LEGACIONS DE L’ESTUDI DE LÍMITS DE LES
PARCEL.LES DE CALA TUENT.
Pel Sr. Batle es posa de manifest als presents que el dia 24 de novembre de 2015 per
l’ajuntament ple es va acordar inicialment l’estudi de límits de les finques registrals
441,477i 505 de Cala Tuent, del municipi d’Escorca.

L’aprovació inicial fou publicada al BOIB del dia 17 de desembre de 2015 i així mateix
en dates posteriors l’ajuntament va procedir a notificar individualitzadament l’acord
referenciat als possibles afectats.
En aquest tràmit d’informació pública i notificació personal foren presentades quatre
al·legacions a l’esmentat acord d’aprovació inicial; al·legacions presentades per D. Pere
Antoni Vicens Colom, D. Philippe Van den Weghe; D. Joan Alcover Bauçà i D. Joaquin
Alcover Estades.
En posterioritat a aquesta rebuda d’al·legacions, l’ajuntament d’Escorca va requerir als
mateixos ampliació de documentació per a poder justificar la resolució definitiva. En
aquest tràmit presentaren la documentació sol·licitada D. Joan Alcover Bauça i D.
Joaquin Alcover Estades; no així D. Pere Antoni Vicens Colom i D. Philippe Van Den
Weghe.
A la vista de la documentació aportada es varen evacuar els informes tècnics adients, que
queden incorporats a l’expedient de la seva raó, informes que aconsellaven estimar en
tots els seus termes la al·legació presentada per D. Joan Alcover Bauça i desestimar la
resta d’al·legacions, bé per no haver aportat la documentació sol·licitada, bé no trobar-la
conforme al plànol i documentació aprovada inicialment per aquest Ajuntament
d’Escorca.
Es fa la salvedat que la al·legació presentada per D. Joaquin Alcover Estades, entrava a
detallar qüestions de titularitat i propietat d’alguna de les finques en qüestió,
circumstància aquesta que no ha de ser objecte de confirmació en aquest acte
administratiu, tota vegada que l’estudi de límits es refereix únicament a la delimitació
física de les finques en qüestió, no a la seva titularitat; circumstància aquesta que es va
posar de manifest a Cala Tuent S.A que va contestar amb un escrit que obra a l’expedient
i que a la llarga la titularitat qüestionada l’haurà de resoldre la justícia civil, no un
expedient administratiu de delimitacions de finques.
És així que el batle sotmet a consideració dels presents la conveniència de dur a terme la
resolució de les al·legacions presentades en el sentit detallat pels informes tècnics
municipals i notificar l’acord que recaigui als afectats al procediment.
Els reunits a la vista de la proposta formulada i dels documents obrants a l’e3xpedient
d3e la seva raó, acorden per unanimitat donar conformitat a la proposta feta pel Sr. Batle
i així estimar en tots els seus termes la al·legació formulada per D. Joan Alcover Bauça i
rebutjar les al·legacions formulades per D. Joaquin Alcover Estades; D. Pere A. Vicens
Colom i D. Philippe Van Den Weghe.

3.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTUDI DE LÍMITS DE LES
PARCEL.LES DE CALA TUENT.
Seguidament es dona compte als presents de l’estat de situació de la tramitació de
l’expedient d’aprovació de l’estudi de límits de les finques registrals 441, 477 i 505 de
Cala Tuent, d’aquest Municipi d’Escorca, expedient del que l’aprovació inicial fou
publicada al BOIB del dia 17 de desembre de 2015.
Una vegada resoltes les al·legacions presentades a l’esmentada aprovació inicial, en la
forma detallada en el punt anterior del present plenari i al que ens remetem, el Sr. Batle
proposa als presents:
1er. Aprovar definitivament l’estudi de límits de les finques registrals nº 441, 477 i 505
de Cala Tuent, d’aquest municipi d’Escorca.
2n.- Incorporar a l’acord el plànol de l’estudi de límits definitiu redactat per ESTOP.
3er.- Publicar edicte de l’acord que recaigui al BOIB als efectes oportuns.
4rt.- Notificar individualitzadament als afectats l’acord que recaigui, als efectes que
puguin presentar els recursos que trobin adients en defensa dels seus interessos.
Els reunits a la vista de la proposta del Sr. Batle, acorden per unanimitat donar-li
conformitat en tots els seus termes.

I sense més assumptes a tractar i essent les 20 h. s’aixeca la sessió fent la
pertinent extensió de la present acta que autoritzen el Batle, junt amb mi el
Secretari, que tot ho certifica.

