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

26 DE GENER DE 2016 

  
 A la Vila d'Escorca a 26 de gener 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. 
 

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.- Sol·licitud règim de compensació econòmica a la Conselleria d’Hisenda i 
Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears per a la dedicació 
exclusiva al servei de la gestió pública local d’un membre electe.  
 
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 2016 al sistema de compensació 
econòmica regulat en el 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 als reunits, la següent proposta: 
 
PRIMER.- Acordar sol·licitar de la Conselleria d’Hisenda i Administracions 
Públiques del Govern de les Illes Balears, l’atorgament de la compensació 
econòmica per a la dedicació exclusiva del batle per acord plenari en aquest 
règim, Sr. Antoni Solivellas Estrany, conforme al previst a la normativa 
reguladora em aquesta matèria: Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local; Decrets del Govern de 
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. 
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En conseqüència, la quantitat sol·licitada, per a l’any 2016, segons marca la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local i; l’article 6.2 del Decret 37/2014, de 8 d’agost, en 
concepte de compensació econòmica, serà de 38.074,22 euros: 
 
1. Retribucions brutes compensables del 75% de dedicació: 2.142,85 

€/mes x 14 mensualitats = 29.999,90 € 
2. Seguretat Social a càrrec de l’entitat local per l’any 2016: 8.074,32 €       

 
Total sol·licitat (1+2): 38.074,22 € 
 
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 2016 no superaran la quantitat sol·licitada al 
Govern de les Illes Balears en concepte de pagament de la dedicació exclusiva i 
parcial del batle.” 

 
Els reunits, a la vista de la proposta, acorden per unanimitat donar-li 
conformitat en tots els seus termes i remetre la certificació de l’acord adoptat 
a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes 
Balears. 
 
3.- Acord devolució 50% paga extra funcionaris 2012 
 
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 2016 al sistema de compensació 
econòmica regulat en el 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 als reunits, la següent proposta: 
 
PRIMER.- Acordar sol·licitar de la Conselleria d’Hisenda i Administracions 
Públiques del Govern de les Illes Balears, l’atorgament de la compensació 
econòmica per a la dedicació exclusiva del batle per acord plenari en aquest 
règim, Sr. Antoni Solivellas Estrany, conforme al previst a la normativa 
reguladora em aquesta matèria: Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
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racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local; Decrets del Govern de 
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 sol·licitada, per a l’any 2016, segons marca la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local i; l’article 6.2 del Decret 37/2014, de 8 d’agost, en 
concepte de compensació econòmica, serà de 38.074,22 euros: 
 
3. Retribucions brutes compensables del 75% de dedicació: 2.142,85 €/mes x 

14 mensualitats = 29.999,90 € 
4. Seguretat Social a càrrec de l’entitat local per l’any 2016: 8.074,32 €       

 
Total sol·licitat (1+2): 38.074,22 € 
 
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 2016 no superaran la quantitat sol·licitada al 
Govern de les Illes Balears en concepte de pagament de la dedicació exclusiva i 
parcial del batle. 

 
Els reunits, a la vista de la proposta, acorden per unanimitat donar-li 
conformitat en tots els seus termes i remetre la certificació de l’acord adoptat 
a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes 
Balears. 
 
 
4.- Moció grup popular sobre la tarifa de tractament de llots.  
 
Acte seguit, es dona compte als reunits d’una moció presentada pel Grup 
municipal del Partit Popular, que a la lletra diu:  
 

“EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT D’ESCORCA, d'acord amb 
el que preveu el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, desitja elevar al Ple de l'Ajuntament la següent moció, 

 
MOCIÓ SOBRE LA TARIFA DE TRACTAMENT DE LLOTS  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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 El Consell de Mallorca, en Ple celebrat el 14 de gener de 2016, va aprovar una 
pujada de la tarifa de tractaments de llots de depuradora. 

 La llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació 
econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres 
activitats i mesures tributàries, en el seu article 18 fa referència als llots d'estacions 
depuradores i estableix que en el procediment d'aprovació d'aquesta tarifa específica 
s'ha de garantir, en tot cas, la participació dels productors dels llots, que són les 
entitats gestores de les estacions depuradores d'aigües residuals, i s'ha de calcular 
segons els costs reals del tractament dels llots, sense incloure altres conceptes. 

 Aquesta pujada de les taxes pot suposar en darrer terme una pujada del cànon 
de sanejament de les aigües, cosa que en principi provocarà un augment en els 
rebuts. 

 La nova tarifa de fangs per al 2016 ha estat aprovada inicialment, sense 
compliment del que estableix l'art. 18 de l'esmentada llei 13/2012, sense comunicar 
prèviament i donar audiència a l'Ajuntament en el procés d'elaboració de la mateixa, 
només donant el mateix termini per presentar al·legacions que tenen els ciutadans i 
empreses en general. 

 Entenem que és obvi que si la Llei 13/2012 preveia en un article, en concret art 
18.2, garantir que els productors de fangs participessin en el procés d'aprovació de la 
tarifa, no es referia al termini ordinari d'al·legacions, sinó a la possibilitat de revisar els 
expedients de la tarifa i revisar els costos efectius de la mateixa, per a poder fer 
aportacions si fos el cas, abans de la seva aprovació definitiva. 

 Així mateix, destacar que des del Consell de Mallorca han tramitat aquesta 
pujada impositiva al·ludint a la necessitat de recalcular de la taxa, però, ni l'empresa 
que realitza el tractament ni els productors havien demandat en cap moment el seu 
augment o recàlcul. 

Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l'Adopció del següent 

 
ACORD 

 
 

PRIMER.- L'Ajuntament d’ESCORCA insta al Consell de Mallorca a que paralitzi 
l'aprovació inicial de la tarifa de fangs i que torni a iniciar el procediment ajustant-se al 
que determina la Llei 13/2012. 
 
SEGON.- L'Ajuntament d’ESCORCA insta al Consell de Mallorca a la congelació de la 
tarifa de fangs. 
 
TERCER.- En cas de que es dugui a terme aquesta pujada definitivament, l’ 
Ajuntament d’ESCORCA  Insta al Govern de les Illes Balears que sigui la Direcció 
General de Recursos hídrics la que assumeixi els costs. 
 
Escorca, 20 de gener 2016.- EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR.- 
Fdo .: Antoni Solivellas Estrany” 
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Llegida la moció, és aprovada per unanimitat. 
 
 
5.- Relació de decrets. 
 
Acte seguit, es dona compte als reunits de la relació de decrets següent:  
 
— Decret aprovació factura Amer, Obres i Serveis per al projecte de 

recuperació de l’espai forestal afectat pel cap de fibló del 2012. 
04/12/2015 (108) 

— Decret autorització sessió fotogràfica Long Life a desenvolupar el 15 de 
desembre al Nuu de sa Corbata.14/12/2015 (109) 

— Decret adjudicació a l’empresa Amer e Hijos, SA per l’import de 9.475,55 
€ Iva inclòs per dur a terme el Projecte de reparació d’escales d’accés al 
refugi del Port de sa Calobra. 11/12/2015 (110) 

— Decret autorització sessió fotogràfica a l’empresa Ant-Productions BVBA 
per marca de cotxes a desenvolupar el 13 o 14 de gener de 2016. 
08/01/2016 (111) 

— Decret aprovació factures mes d’octubre 2015. 13/01/2016 (112 i 113) 
— Decret aprovació factures mes de novembre 2015. 13/01/2016 (114 i 115) 
— Decret aprovació factures mes de desembre 2015. 13/01/2016 116i 117) 

 
Els reunits, a la vista de la relació precedent, es donen per assabentats.  
 
 
6.- Precs i preguntes. 
 
No es varen produir. 
 
 
I sense més assumptes a tractar i essent les 19:30 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. 
 


