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ACTA DEL PLE EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL 
12 DE MAIG DE 2015 

  
 A la Vila d'Escorca a 12 de maig de 2015 essent les 19.30 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, el Sr. Antoni Mas Rullan, Sr. Sebastià Amengual Sastre i el  Sr. 
Antoni Maria Vallespir Gayà, excusa la seva presència la Sra. Maria Antònia 
Marroig Pou; 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 l’acta de la 
Sessió anterior, que fou aprovada per unanimitat. 

2.- Liquidació Compte General Pressupost 2014. 

 Seguidament es dona compte als presents la Compte General del 
Pressupost 2014, informada favorablement per a la Comissió Especial de 
Comptes i així mateix es dona compte de la liquidació del Pressupost Ordinari 
del 2014, documents que es donen per incorporats al present punt de l’ordre 
del dia. 

  Els reunits es donen per assabentats. 

 3.- Pressupost general 2015. 

 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 2015, d’acord amb el quadre resum que 
seguidament es detalla: 
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Estat de despeses:   
   
Capítol 1er Despeses de personal 313.510,00 € 
Capítol 2n Despeses en béns corrents i serveis 418.308,00 € 
Capítol 3er Despeses financeres 23.920,00 € 
Capítol 4t Transferències corrents 30.025,00 € 
Capítol 6è Inversions 50.492,00 € 
Capítol 7è Transferències de capital 0,00 € 
Capítol 9è Amortitzacions de préstecs 88.245,00 € 
 Total despeses 924.500,00 € 
 
Estat d’ingressos:   
   
Capítol 1er Imposts directes 364.500,00 € 
Capítol 2n Imposts indirectes 20.600,00 € 
Capítol 3er Taxes i altres ingressos 269.276,00 € 
Capítol 4t Transferències corrents 239.324,00 € 
Capítol 5è Ingressos patrimonials 19.800,00 € 
Capítol 7è Transferències de capital 11.000,00 € 
Capítol 9è Passius financers 0,00 € 
 Total ingressos 924.500,00 € 
 

 A la vista de la mateixa s’aprova la moció amb 5 vots a favor dels 
membres del Partit Popular i el vot d’abstenció del representant del Grup 
Proposta per Illes. 

 Així mateix s’acorda someter-lo 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. 

 

 4.- Aprovació de la subvenció del Pla Especial per els anys 2015 i 2016 
per a ajudar als ajuntaments de Mallorca. 

Seguidament es dona compte als presents de la convocatòria feta pel 

Ple del Consell de Mallorca, de data 12 de febrer de 2015, on s’aprova 

inicialment la creació d’un Pla Especial per els anys 2015 i 2016 per ajudar als 
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ajuntaments de Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants a 

l’execució d’obres i serveis mínims obligatoris. 

 Vista la convocatòria, aquest Ajuntament d’Escorca ha procedit a 
encarregar als serveis tècnics municipals dos projectes: 

1.- Projecte de Rehabilitació de Lluminàries de l’Alumenat Públic al 
Camí d’Aubarca per un import de 21.018,79 €, IVA inclòs. Redactat pel tècnic 
municipal Sr. Joan Palou Cantallops. 

2.- Projecte de Nou Accés Peatonal i Millora Seguretat Vial al Port de sa 
Calobra per un import de 80.423,63, IVA Inclòs. Redactat pel tècnic municipal 
Sr. Pere Nadal i Forteza. 

Els reunits, vista la convocatòria feta pública pel Consell de Mallorca; a 
la vista dels projectes redactats pels serveis municipals d’aquest ajuntament i, 
atenent a la proposta feta pel Sr. Batle, per unanimitat acorden: 

Primer.- Aprovar el Projecte de Rehabilitació de Lluminàries de 
l’Alumenat Públic al Camí d’Aubarca redactat pel tècnic municipal Sr. Joan 
Palou Cantallops. 

Segon.- Aprovar el Projecte de Nou Accés Peatonal i Millora Seguretat 
Vial al Port de sa Calobra redactat pel tècnic municipal Sr. Pere Nadal i 
Forteza. 

Tercer.- Formular petició d’inclusió a la convocatòria del Pla Especial 
per els anys 2015 i 2016 del Consell de Mallorca els dos projectes aprovats i 
esmentats amb anterioritat en quest escrit. 

Quart.- Remetre la petició, amb la documentació que la fonamenta, al 
Consell de Mallorca, tot als efectes oportuns. 

 

 5.- Regularització places Policia Local. 
 
 Seguidament es dona compte als presents de les converses oportunament 
mantingudes amb la Conselleria d’Administracions Públiques, als efectes de 
procedir a la regularitzar la situació documental dels policies locals d’aquest 
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municipi d’Escorca. 
 
El motiu de la problemàtica és que els esmentats policies locals són personal 
laboral fix de la corporació i per normativa legal han de ser funcionaris. 
 
A tal fi, es posa de manifest als presents que el que hauria de fer-sa seria dur a 
terme un procés de funcionalització, en la mesura de lo possible, dels 
esmentats policies locals. 
 
Atenent la situació del personal individualitzada dels mateixos, el Sr. Batle 
detalla que pel que fa al Sr. Luis Q. Vilches Díaz i Antonio Solivellas Solivellas 
disposen dels requisits marcats per la normativa vigent per a poder 
desenvolupar les tasques de policia local, ja que compten amb la titulació del 
curs bàsic de policia local 34 ª promoció. 
 
Pel que fa al Sr. Antonio Reynés Rotger, degut a les circunstàncies personals no 
ha pogut desenvolupar els cursos corresponents i no disposa de la titulació.  
 
Es així que pel Batle actuant es sotmet a consideració dels reunits la proposta 
següent: 
 
1.- Procedir a dur a terme un procés de funcionalització de la policia local 
d’aquest municipi, pel que fa al Sr. Luis Q. Vilches Díaz i Antonio Solivellas 
Solivellas, anomenar-los funcionaris, policia local d’aquest municipi d’Escorca. 
 
2.- Mantenir al Sr. Antoni Reynes Rotger en la mateixa situació actual, vista la 
seva baixa laboral i amb el decurs del temps, declara la plaça a extingir. 
 
3.- Donar compte de la proposta i acord que recaigui, als interessats i a la 
Conselleria d’Administracions Públiques. 
 
Els reunits a la vista de les explicacions donades pel Sr. Batle i de la 
documentació obrant a l’expedient de la seva raó, acorden per unanimitat 
donar-li conformitat en tots els seus termes.  
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 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-16/13 a nom d’Ibanat per a la 
“Instal·lació caldera biomassa i canvi de fusteria” al polígon 1 parcel·la 16 
de la Finca de Binifaldó. 
- Decret d’Autorització a nom del Club Ciclista Artanenc per a dur a terme 
la prova esportiva anomenada “Prova ciclista internacional Mallorca 312” 
el 25 d’abril. 
- Decret d’adjudicació per a la construcció d’edifici municipal a sa Calobra 
a l’empresa Construcciones Llull Sastre S.A. 
- Decret d’Autorització per a poder dur a terme sessió fotogràfica a Cala 
Tuent i sa Calobra a nom de Iralta Films S.L un dia entre el 3 i 6 de març. 
- Decret d’Autorització per a poder dur a terme sessió fotogràfica a Cala 
Tuent i sa Calobra un dia entre el 9 i el 12 de març a nom de Aaron Wylie. 
- Decret d’Autorització per a poder dur a terme sessió fotogràfica al Port de 
sa Calobra un dia entre el 16 i el 17 de març a nom de Palma Pictures. 
- Decret d’Autorització per a poder dur a terme filmació al Gorg Blau, 
Cúber i Nuu de sa Corbata entre el 19 i 20 de març a nom de Palma 
Pictures. 
- Decret d’Autorització per a poder dur a terme sessió fotogràfica al Torrent 
de Pareis el 17 de març a nom de Palma Pictures. 
- Decret d’Autorització per a poder dur a terme sessió fotogràfica un dia 
entre el 26 i el 29 de març a nom de Palma Pictures. 
- Decret d’Autorització per a poder dur a terme filmació anunci PEUGEOT 
al nuu de sa Corbata, Cúber. Mortitx i Santuari de Lluc, un dia entre el 8 i 
el 12 d’abril a nom de Palma Pictures. 
- Decret d’Autorització per a poder dur a terme sessió fotogràfica “H&M” a 
Cala Tuent entre el 10 i 12 d’abril a nom de Palma Pictures.  
- Decret d’Aprovació de la pròrroga de Llicència d’obres 688 a nom de 
Rafel Lliteras Cladera per a la “ Habilitació de camí existent des d’es Coll 
Pelat fins Aucanella” a la Finca de Aucanella. 
- Decret d’Aprovació de la 3ª Certificació del Projecte de Dotació de Serveis 
d’Aigua Potable a sa Calobra per import de 68.852,32 €. 
- Decret d’Autorització per a poder dur a terme filmació anunci 
MERCEDES a la carretera de sa Corbata, el 23 d’abril a nom de The Local 
Production. 
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- Decret d’Autorització per a poder dur a terme filmació anunci HYUNDAI 
al nuu de sa Corbata, entre el  21 i el 27 d’abril a nom de Insitu Locations 
& Services. 
-Decret d’Aprovació de despesa per a poder dur a terme el Projecte 
d’instal·lació de caldera biomassa a l’Ajuntament per la quantitat de 
22.748,27 €. 
 

Els reunits es donen per assabentats. 
 

7.- Precs i preguntes 

 No es varen produir. 

 
I sense més assumptes a tractar i essent les 20.00 h. s’aixecà la sessió 

fent la pertinent extensió de la present acta que autoritzen el Batle , junt amb 
mi el Secretari, que tot ho certifica. 

 
 
 


