
    
Ajuntament d’Escorca 
     (Illes Balears) 

 

 

 ACTA DEL PLE EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL 29 DE GENER DE 2015 

 

 A la Vila d'Escorca a 29 de gener de 2015 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. Bernat Vallori Mairata, Sra. Maria 
Antònia Marroig Pou, Sr. Antoni Maria Vallespir Gayà, el Sr. Sebastià 
Amengual Sastre i  el Sr. Antoni Mas Rullan; excusa la seva presència el Sr. 
Carlos González Enseñat; assistits pel Secretari de la Corporació Sr. Joan 
Marqués Company. 

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

 Obert l'Acte per la presidència es va procedir a la lectura de les actes de 
les Sessions anteriors, que foren aprovades per unanimitat. 
  

2.-. Sol·licitud règim de compensació econòmica a la Conselleria 
d’Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears per a la dedicació 
exclusiva al servei de la gestió pública local de un membre electe. 

A continuació es dona compte als presents d’una proposta de Batlia 
que a la lletra diu: 

 “PROPOSTA DE BATLIA 

 Atesa la voluntat d’acollir-se per a l’exercici 2015 al sistema de 
compensació econòmica regulat en l’esmentat 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 exclusiva al servei de la gestió 
pública local, per la present es proposa els reunits la següent proposta: 
 

PRIMER.- Acordar sol·licitar de la Conselleria d’Administracions 
Públiques del Govern de les Illes Balears, l’atorgament de la compensació 
econòmica per la dedicació exclusiva del Batle per acord plenari en aquest 
règim: Sr. Antoni Solivellas Estrany, conforme al previst a la normativa 
reguladora d’aquesta matèria: Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local; Decrets del Govern de 
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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 en concepte de compensació econòmica 

per a l’any 2015, sol·licitada serà de 42.887,08 euros, desglossats: 
  
 A) Quantia a compensar per dedicació exclusiva del membre electe 
corresponent al primer semestre del 2015 (de l’1 de gener al 30 de juny): 
 

1) Retribucions brutes del membre electe per el primer semestre de l’any 
2015: 2.680,43 €/mes x 7 mensualitats = 18.763,01 € 

2) Seguretat Social a càrrec de l’Entitat Local per el primer semestre de 
l’any 2015:  5.009,88 € 

 
 Total sol·licitat (1+2):  23.772,89 € 
 
 Segons marca la normativa: la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local i el Decret 37/2014 de 
8 d’agost: 
 
 B) Quantia a compensar per dedicació parcial del membre electe 
corresponent al segon semestre del 2015 (de l’1 de juliol al 31 de desembre): 

1) Retribucions brutes compensables del 75% de dedicació: 2.142,85 
€/mes x 7 mensualitats = 14.999,95 € 

2) Seguretat Social a càrrec de l’entitat local per el segon semestre de 
l’any 2015: 4.114,24 €       

 
 Total sol·licitat (1+2): 19.114,19 € 
 
 
 TOTAL SOL·LICITAT (A+B): 42.887,08 € 

 
 

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 2015 no superaran la quantitat sol·licitada al 
Govern de les Illes Balears en concepte de pagament de la dedicació exclusiva i 
parcial del Sr. Batle.” 

 



    
Ajuntament d’Escorca 
     (Illes Balears) 

 

Els reunits a la vista de la proposta de batlia precedent acorda per 
unanimitat donar-li conformitat en tots els seus termes i remetre la certificació 
de l’acord adoptat a la Conselleria d’Administracions Públiques del Govern de 
les Illes Balears. 
 

3.- Regularització places Policia Local. 

 Degut a la falta de l’informe dels serveis jurídics d’aquest Ajuntament, el 
punt es retirat i es tractarà a un proper plenari. 

 

4.- Modificació Conveni del Personal Laboral d’aquest Ajuntament. 
 

 El Sr. Batle proposa la introducció d’un nou punt al Conveni del 
personal laboral d’aquest ajuntament en el que es refereix a l’antiguitat i que a 
la seva lletra diu: 

“Capítol IV. Règim Econòmic  
 
Article 22. - …. 
 
Article 23.- Antiguitat. 
 
L’antiguitat es calcularà aplicant el 2% al salari base multiplicat pel nombre de 
triennis. El trienni es computarà a partir de la data de compliment.” 
 
 
 A la vista de la proposta presentada, es decideix aprovar-la per 
unanimitat   

5.- Inici de l’expedient d’expropiació dels terrenys del Polígon 4 parcel·la 14 
“Finca Can Ganxo” i del Polígon 4 parcel·la 83 “Finca Can Palou” de Cala 
Tuent. 
 

 A proposta del Sr. Batle, a la vista de la necessitat de regular la zona de 
Cala Tuent, degut a la gran quantitat de turistes que visiten la zona, es 
proposa l’inici de l’expedient d’expropiació dels terrenys  del polígon 4 
parcel·la 14 de la “Finca Can Ganxo” i del Polígon 4 parcel·la 83 “Finca Can 
Palou” de Cala Tuent, així, es proposa: 
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 “1.- Aprovar inicialment la declaració d’utilitat pública. 

  2.- Encomanar al Batle la contractació amb caràcter urgent d’un 
projecte d’execució adequat. 

  3.- Aprovar inicialment com annex d’aquest projecte la relació de 
propietaris amb descripció de bens i drets de necessària ocupació i, per tant, 
afectats per les expropiacions a que doni lloc l’obra que es pretén executar. 

 5.- Aprovar, també, amb caràcter inicial la sol·licitud al Consell de 
Govern de la declaració d’urgent ocupació dels terrenys, per existir les raons 
que ho justifiquen. 

 6.- Sotmetre a informació pública per termini de 15 dies hàbils la relació 
de propietaris amb descripció de bens i drets de necessitat d’urgent ocupació. 
L’edicte serà publicat al BOIB, a un diari de màxima difusió de la província i al 
tauló d’anuncis de les dependències municipals.” 

 

 A la vista de la precedent proposta, els presents acorden aprovar-la per 
5 vots a favor del Grup Popular d’aquest Ajuntament i una abstenció del 
representant del grup municipal Proposta per les Illes.  

 

6.-  Relació de decrets. 

 
Es passa a llegir tots el decrets de Batlia acordats des de la darrera 

sessió de la Junta de Govern Ordinària. 
 

- Decret d’Aprovació de Llicència d’obres RI-23/14 a nom de la Sra. Maria 
Isabel Cánaves Solivellas per a la “restauració d’Aljub” al polígon 3 
parcel·la 37 de la Finca de Ses Tosses.  
- Decret d’Aprovació de Llicència d’obres RI-24/14 a nom de la Sra. Maria 
Rosa Cánaves Solivellas per a la “restauració d’Aljub” al polígon 3 parcel·la 
28 de la Finca de Son Colom. 
- Decret d’Aprovació de Llicència d’obres RI-25/14 a nom de la Sra. Maria 
Teresa Colom Albertí per a la “restauració de torrent empedrat” al polígon 
4 parcel·les 58, 59 i 60 de la Finca de Bini Gran. 
- Decret de relació de factures del mes de maig de 2014. 
- Decret de relació de factures del mes de juny del 2014. 



    
Ajuntament d’Escorca 
     (Illes Balears) 

 

- Decret d’ajuda econòmica al Sr. José E. Alonso Pouso per les despeses de 
menjador i guarda durant els mesos de setembre, octubre, novembre i 
desembre. 
- Decret d’anul·lació de cartes de pagament de l’IBI a nom de Apolonia 
Cuart Ripoll per ser de propietat de l’Ajuntament. 
- Decret de relació de factures dels mes d’abril de 2014. 
- Decret d’Aprovació de Llicència d’obres RI-07/14 a nom de la Sra. Heidi 
M. Victoria Wallaeys per a la “reforma de bany i cuina” al polígon 4 
parcel·la 12 de la Finca de Can Palou. 
 - Decret d’Aprovació de Llicència d’obres RI-13/13 a nom de la Sr. 
Francisco Martí Peñas per a la “construcció de piscina” al polígon 4 
parcel·la 265 de Cala Tuent. 
- Decret d’Aprovació de Llicència d’obres RI-20/13 a nom del Consell de 
Mallorca per a la “Rehabilitació de marges situats a sa Coma” al polígon 5 
parcel·la 43 a sa Finca de sa Coma (Tossals Verds). 
- Decret de nomenament de Coordinador de seguretat del Projecte de 
“Dotació de Serveis d’Aigua Potable a sa Calobra” al Tècnic Municipal 
d’aquest Ajuntament, Sr. Pere Nadal i Forteza. 
- Decret de Traspàs de títol de propietat de Sepultura classe P, número 6 a 
la Sra. Margarita Carbonell Payeras. 
- Decret de relació de factures del mes de novembre 2014. 
- Decret de relació de factures del mes de març del 2014. 
- Decret de relació de factures del mes de desembre 2014. 
- Decret d’aprovació de la 1ª certificació del projecte de “Dotació de Serveis 
d’aigua Potable a sa Calobra” a l’empresa Construcciones Llull Sastre S.A. 
-  Decret d’Aprovació de Llicència d’obres RI-05/14 a nom de la Sr. Jaime J. 
Colom Balaguer per a la “Rehabilitació de teulada” a la finca de Can 
termes-Cuartel III de sa Calobra. 
 
Els reunits es donen per assabentats. 

7.-  En aquest punt el Sr. Batle sotmet a la consideració dels presents la 
seguent declaració d’urgència: 

Seguidament s’informa als presents que d’acord amb el que es disposa a 
la Llei 36/2014 de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015 –apartat 
primer de la Disposició Addicional Dècima segona- es pot acordar la 
recuperació la paga extraordinària i addicional del mes de desembre 2012, 
condicionat al compliment dels criteris i procediments establerts a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. Vist que al parer d’aquesta corporació es dóna la concurrència dels 
esmentats requisits, es proposa la seva recuperació mitjançant abonament 
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dintre la paga corresponent al mes de gener de 2015, amb les especialitats 
establertes a la llei de pressupostos.  

 
La proposta és aprovada per unanimitat dels presents. 

 
8.- Precs i preguntes 

 No es varen produir 

 I sense més assumptes a tractar i essent les 19.30 h. s’aixecà la sessió 
extenguent-sa la present acta que signen els Srs. Regidors, junt amb mi el 
Secretari, que tot ho certifica. 
  
 Escorca, 29 de gener de 2015 
 
 Als efectes oportuns,  
 
 El Batle.- 
 
 


