
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 31 DE GENER DE 
2014, PER L´AJUNTAMENT EN PLE. 

 
A Santa Eugènia a trenta-un de gener de dos mil cat orze, es 
reuneix amb l´oportuna convocatòria, al Saló de ses sions de 
la Casa Consistorial, l´Ajuntament en Ple sota la 
presidència del Sr. Batle i amb l´assistència del S r. 
Secretari accidental Sr. Bartolomé Coll Isern, a fi  de 
celebrar una sessió ordinària en primera convocatòr ia. 
 
SENYORS ASSISTENTS: Batle-President, Sr. Francisco 
Martorell Canals; Regidors: Sra. Jacqueline Volait Matrat,  
Sr. Sebastián Alorda Roig, Sra. Maria José Bover Mi llanes, 
Sr. Lorenzo J. Sastre Crespí, Sr. Gaspar Villonga B over,  
Sr. Antoni Coll Ballester, i Sr. Miquel Àngel Coll 
Canyelles. No assisteix havent excusant la seva abs ència el 
Sr. Joan Riutort Crespí. 
 
Essent les 8.30 hores el Sr. Batle declara oberta l a sessió 
desenvolupant-se l´ordre del dia següent: 
 
1.-LECTURA I APROVACIÓ DE LA SESSIO ANTERIOR .- L’acta 
corresponent a la sessió extraordinària celebrada e l dia 4 
de desembre de 2013, és aprovada per unanimitat.  
 
2.-CORRESPONDÈNCIA, DISPOSICIONS OFICIALS, DECRETS BATLIA, 
ACTUACIONS BATLIA.- Per part de l’infrascrit es dóna compte 
de la següent correspondència i disposicions oficia ls: 
 
-D’un escrit de l’Institut Nacional d’Estadística e n el 
qual proposa les cifres oficials de població. 
 
-D’un escrit del Consell de Mallorca, en el qual ap roven 
les bases de la convocatòria de subvencions adreçad a a les 
corporacions locals de Mallorca per a actuacions de  
competència municipal”. 
 
-Del Decret de Batlia de data 4 desembre 2013, de l es 
puntuacions per contractar professors a l’aula de m úsica. 
 
-Del Decret de Batlia de data 13 de desembre de 201 3, de 
l’aprovació de les bases de la convocatòria per cob rir de 
forma interina el lloc de treball de secretaria-int ervenció 



de l’agrupació dels Ajuntaments de Búger i Santa Eu gènia, 
mitjançant concurs. 
 
-Del Decret de Batlia de data 16 de desembre de 201 3, 
d,inici d,expedient sancionador per suposada infrac ció de 
l’ordenança de residus urbans al Sr. Francisco Javi er 
Montoya Pedraza. 
 
-Del Decret de Batlia de data 23 de desembre de 201 3, de 
remetre al Jutjat de Primera instància de Palma la 
sol·licitud de pòlissa de responsabilitat civil al Sr. 
Bartolomé S. Pons Iradiel. 
 
-Del Decret de Batlia de data 27 de desembre de 201 3, de 
resolució de l’expedient per infracció de residus a  la Sra. 
Catalina Fernández Puigvert. 
 
-Del Decret de Batlia de data 30 de desembre de 201 3, de 
resolució de l’expedient per infracció de residus a l Sr. 
Ildefonso Puerta Bosch. 
 
-Del Decret de Batlia de data 30 de desembre de 201 3, de 
resolució de l’expedient per infracció de residus a  la Sra. 
Rosa Oliver Mayrata. 
 
-Del Decret de Batlia de data 31 de desembre de 201 3, 
d,aprovació de baixes de saldos.  
Tal i com disposa el punt núm. 3 de l’esmentat Decr et, 
queda ratificat per unanimitat dels assistents l’es mentat 
Decret. 
 
-Del Decret de Batlia de data 31 de desembre de 201 3, 
d’aprovació de la relació de factures dins el perío de 20 al 
31 desembre 2013. 
 
-Del Decret de Batlia de data 10 de gener de 2014, de 
nomenament urgent en caràcter de secretari-interven tor 
accidental al Sr. Bartomeu Coll Isern. 
 
3.-ADAPTACIÓ LLEI 4/2013 DE COORDINACIÓ DE LES POLI CIES 
LOCALS DE LES I.B.- El Sr. Batle explica l’adaptació de la 
Llei 4/2013 de coordinació de les Policies Locals i  dur a 
terme la integració dels policies auxiliars. 
 
Sotmesa a votació l’esmentada adaptació, la mateixa  és 
aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
4.-MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS BÉNS 
IMMOBLES DE NATURALESA URBANA.- Atesa la potestat de 



l’Ajuntament establer-ta per llei, segons informe d e 
Secretaria, de poder regular a l’ordenança fiscal u n tipus 
de gravamen quan es tracti de immobles urbans;  
 
PROPÓS: 
 
1) Aprovar provisionalment la modificació de l’arti cle 2.1 
de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns 
immobles de naturalesa urbana en el sentit de fixar  el 
tipus de gravamen de l’impost  en el 0,415 %. 
 
2)Exposar al públic l’aprovació provisional de la 
modificació de l’ordenança fiscal per un termini de  trenta 
dies a efectes de reclamacions, en el cas de que di ns 
l’esmentat termini no es presenti cap reclamació, l ’acord 
provisional s’entendrà elevat a definitiu sense nec essitat 
d’adoptar un nou acord.        
 
El Sr. Batle explica que seguint la voluntat d’aque st equip 
de govern dels darrers anys s’ha procedit a rebaixa r el 
tipus de gravamen del 0,475% vigent al 0,435% per a  l’any 
2013, i 0,415 % per a l’any 2014. 
 
Sotmesa la proposta de modificació del tipus de gra vamen de 
l’IBI urbana, la mateixa és aprovada per unanimitat  dels 
assistents. 
 
Prèvia i especial declaració d’urgència, acordada p er 
unanimitat dels assistents s’inclou dins l’ordre de l dia 
les següents mocions: 
 
El regidor i portaveu del grup municipal PSIB-PSOE,  Sr. 
Miquel Angel Coll Canyelles, dóna lectura a la segü ent 
Moció: 
 
PACTE LOCAL A FAVOR DELS DRETS SEXUALS I REPRODUCTI US 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
A les conferències sobre població I desenvolupament  (El 
Cairo, 1994) I a la IV conferència mundial de les D ones 
(Beijing, 1995) es definiren els drets sexuals i 
reproductius com un conjunt de nous drets. Fan refe rència 
al control respecte de la pròpia sexualitat, a deci dir 
lliure i responsablement sense veure’s subjectes a la 
coerció, la discriminació i la violència; el dret d e totes 
les parelles i individus a decidir de manera lliure  i 
responsable el nombre i espaiament dels seus fills i a 
disposar de la informació, l’educació i els mitjans  per a 



això, així com a aconseguir el nivell més elevat de  salut 
sexual i reproductiva. 
 
L’Organització Mundial de la Salut insta amb urgènc ia a 
promoure a tot el món l’avortament legal i segur co m un 
dels seus drets reproductius i dret fonamental de l es 
dones, independentment d’on visquin. 47000 dones mo ren cada 
any com a conseqüència d’avortaments insegurs. 
 
El Consell d’Europa a la seva resolució 1607 d’abri l de 
2008 estableix l’avortament com un dret de les done s i 
convida als membres de la UE a despenalitzar aquest a 
pràctica, allà on sigui delicte, garantir-ne l’accé s d’una 
manera segura i aixecar les restriccions existents.  
 
L’any 2010 Espanya legisla una llei de terminis que  
respecta el dret a una maternitat lliure, respectan t la 
llibertat de les dones a la interrupció voluntària de 
l’embaràs (IVE) en consonància amb les legislacions  del 
nostre entorn europeu. La Llei de 2010 és a més una  llei 
que garanteix la necessària informació de les dones  i 
obliga a un període de reflexió abans que puguin so tmetre’s 
a una interrupció voluntària de l’embaràs: les done s són 
informades de totes les prestacions, ajudes i drets  que li 
corresponen si desitgen continuar amb l’embaràs, ai xí com 
de les conseqüències mèdiques, psicològiques i soci als 
derivades de la prossecució de l’embaràs o de la 
interrupció del mateix, i de la possibilitat de reb re 
assessorament abans i després de la intervenció. 
 
L’evidència comparada ens mostra que els països amb  menors 
índexs d’avortaments, Alemanya, Bèlgica i Holanda, són 
també els que tenen una legislació més permisiva. E ls seus 
plans d’estudi inclouen l’assignatura d’educació se xual. 
Les lleis restrictives d’avortament no redueixen el  nombre 
d’interrupcions voluntàries de l’embaràs, només inc rementen 
el nombre de dones mortes que avorten en la clandes tinitat 
i en condicions insalubres. 
 
Davant l’anunci del Govern d’Espanya de derogar l’a ctual 
Llei orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva  i de la 
Interrupció voluntària de l’embaràs, apel·lem als v alors de 
llibertat i d’igualtat recollits a la Constitució e spanyola 
i a la llibertat de decidir de les dones en relació  als 
seus drets sexuals i reproductius. Retallar en aque sts 
drets significaria tutelar a les dones només pel se nzill 
fet de ser dones. Sense llibertat per decidir no hi  ha 
igualtat. Sense igualtat no hi ha democràcia. 
 



Amb l’avantprojecte aprovat pel Govern es suprimeix  el dret 
de les dones a interrompre el seu embaràs en les pr imeres 
catorze setmanes, considerant-se com a delicte 
despenalitzat només en els supòsits de violació i “ greu 
perill per a la vida o la salut” de la dona, privan t a 
aquesta del seu dret a decidir sobre la seva matern itat. 
Es suprimeix també, per tant, el supòsit de malform acions o 
anomalies fetals incompatibles amb la vida, que hav ia 
justificat la interrupció de l’embaràs des dels any s 
vuitanta del segle passat. 
 
Aquesta norma no només suposarà una greu reculada d e més de 
trenta anys per a la legislació espanyola en aquest  àmbit, 
i l’incompliment de compromisos internacionals en m atèria 
de drets sexuals i reproductius i de llibertat de l es dones 
a decidir aobre la seva maternitat, sinó que situar ia a 
Espanya com un excepció en tota Europa, on en els ú ltims 
anys cap país havia legislat cap a enrere en aquest a 
matèria, mentre que les dones espanyoles sofriran a questa 
reculada després d’haver comptat amb una de les 
legislacions més avançades, més segures, amb majors  efectes 
en la prevenció d’embarassos no desitjats i que hav ia 
aconseguit reduir el nombre d’avortaments en l’últi m any. 
 
Aquesta normativa ha provocat un enorme rebuig soci al de la 
ciutadania espanyola i europea, de les organitzacio ns 
socials, professionals i feministes, i a més ha mot ivat 
l’aparició de declaracions de membres del seu propi  partit 
incloses les d’algunes dones que ocupen càrrecs púb lics, 
discrepant del seu contingut, i la crítica de dirig ents i 
mitjans de comunicació a l’estranger, on només ha c ollit la 
felicitació de formacions polítiques d’extrema dret a 
d’altres països. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia 
acorda:  
 
1.-L’Ajuntament de Santa Eugènia insta al Govern d’ Espanya 
a retirar immediatament i no continuar la tramitaci ó de 
l’Avantprojecte de Llei Orgànica pel qual pretén re visar la 
legislació vigent a Espanya sobre salut sexual i 
reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs.  
 
2.-Promoure un pacte local a favor dels drets sexua ls i 
reproductius i de la interrupció voluntària de l’em baràs 
que:  
 
-Parteixi del reconeixement del respecte als drets sexuals 
i reproductius de les dones com a drets humans. 



 
-Impulsi mesures d’educació sexual i planificació f amiliar 
per tal de que totes les persones puguin conèixer i  gaudir 
plenament la seva sexualitat, evitant embarassos no  
desitjats, i coneixent les mesures per evitar les m alalties 
de transmissió sexual, especialment entre la poblac ió 
adolescent. 
 
-Impulsi les consultes específicies pels joves dins  l’àmbit 
sanitari, per tal que aquests puguin consultar lliu rament 
tots els seus dubtes en temes de sexualitat. 
 
-Faciliti l’administració dels mètodes anticoncepti us més 
adients, incloent la píndola del dia després si és 
necessària, garantint la intimitat i la confidencia litat, 
dins el sistema públic de salut. 
 
-Garanteixi la interrupció voluntària de l’embaràs dins del 
marc de la llei de terminis que suposa la llei 2/20 10 de 
Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció vol untària 
de l’embaràs en el sistema públic de salut, garanti nt la 
intimitat i la confidencialitat. 
 
Aprovada aquesta moció és comunicarà al Congrés del s 
Diputats. 
 
Sotmesa a votació l’esmentada moció, la mateixa és aprovada 
per unanimitat dels assistents, suprimint els dos p unts 
darrers. 
 
El regidor i portaveu del grup municipal PSIB-PSOE,  Sr. 
Miquel Angel Coll Canyelles, dóna lectura a la segü ent 
Moció: 
 
MOCIÓ PER LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I EN DEFENSA DE 
L’AUTONOMIA LOCAL 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El passat 18 de gener de 2014 es publicà al Butllet í de les 
Illes Balears la resolució del vicepresident i cons eller de 
Presidència del Govern de les Illes Balears, per la  qual es 
sotmet a informació pública l’esborrany de decret s obre ús 
de símbols als immobles o mobles afectes als servei s 
públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balea rs, que 
desenvolupa la Llei 9/2013, de 23 de desembre, que regula 
l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balea rs. 
 



L’esmentat esborrany de decret pretén desenvolupar 
l’article 4 de la denominada Llei de Símbols, amb l a 
voluntat, segons l’exposició de motius, de prohibir  tota 
aquella simbologia que “comprometin la neutralitat i 
l’objectivitat”, afirmant en referència als serveis  públics 
que “han de quedar al marge de qualsevol expressió,  sigui 
política o de qualsevol àmbit”, una pretesa volunta t de 
neutralitat que el Govern pretén garantir a través de la 
concessió d’una autorització prèvia a l’ús dels sím bols de 
tota mena, que en el seu moment el Consell Consulti u va 
considerar que vulnerava la llibertat d’expressió, al 
establir un sistema de censura prèvia. 
 
Si ja es pot considerar molt greu aquesta instaurac ió de la 
censura prèvia per part de la Llei 9/2013, de 23 de  
desembre, que regula l’ús dels símbols instituciona ls de 
les Illes Balears amb l’esmentat decret s’empitjora , 
agreujant l’atemptat contra la llibertat d’expressi ó al 
ampliar les prohibicions, donant-se, per exemple a 
l’article 3 a la “Definició de símbol”, una descrip ció 
extensiva del concepte, incorporant com a símbol to t tipus 
de manifestació de tipus gràfic, sonor o “qualsevol  altre 
de diferent naturalesa”. Només per aquesta definici ó tan 
àmplia ja seria innacceptable aquest decret, ja que  
augmenta les restriccions a la llibertat d’expressi ó que 
apareixen a la llei. 
 
A més, cal afegir que per altra banda la Llei 9/201 3, de 23 
de desembre, que regula l’ús dels símbols instituci onals de 
les Illes Balears, preveia la possibilitat de decla ració de 
símbols locals per part de les administracions loca ls, 
previsió a la que s’han acollit diferents Ajuntamen ts de la 
nostra Comunitat Autònoma per declarar la bandera 
quatribarrada com a símbol local. Aquest aspecte qu eda 
prohibit de fet per l’article 4.a) del decret en el  que 
consideram un atemptat incacceptable contra l’auton omia 
local. 
 
Finalment, la decisió d’autoritzar o no un símbol q ueda amb 
aquest decret en mans d’autoritats políticis, direc tors 
generals de les conselleries competents, sense cap garantia 
d’imparcialitat a l’hora d’establir el que el Gover n 
considera símbols “neutrals” o no, deixant-lo per t ant en 
mans de l’arbitrarietat del responsable polític, i 
establint un complex procediment d’autorització que  no 
afavoreix per res la lliure expressió d’opinions, u na 
llibertat protegida per la Constitució Espanyola, c al 
recordar-ho, a l’article 20, que expressament prohi beix 
qualsevol tipus de censura prèvia. 



 
Per tot això, al considerar que amb aquest decret e l Govern 
continua amb la seva intenció de vulnerar la lliber tat 
d’expressió dels ciutadans i ciutadanes de les Ille s 
Balears, com feia amb la Llei de Símbols, empitjora nt la 
vulneració d’aquesta llibertat amb el seu desenvolu pament 
administratiu, donant-se, a més, l’agreujant de que  amb el 
decret també s’ataca l’autonomia local, l’Ajuntamen t de 
Santa Eugènia ACORDA: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Santa Eugènia rebutja la v oluntat 
del Govern de les Illes Balears de vulnerar la llib ertat 
d’expressió dels ciutadans i ciutadanes de les Ille s 
Balears, a través de l’establiment de la censura pr èvia amb 
la Llei 9/2013, de 23 de desembre, que regula l’ús dels 
símbols institucionals de les Illes Balears. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Santa Eugènia exigeix al Go vern de 
les Illes Balears la retirada immediata de l’esborr any de 
decret sobre ús de símbols als immobles o mobles af ectes 
als serveis públics de la Comunitat Autònoma de les  Illes 
Balears, en tant que atempta contra la llibertat 
d’expressió i l’autonomia local, entre d’altres 
vulneracions del nostre ordenament jurídic que el 
converteixen en un decret il·legal. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Santa Eugènia exigeix al G overn de 
les Illes Balears la derogació de la Llei 9/2013, d e 23 de 
desembre, que regula l’ús de símbols institucionals  de les 
Illes Balears, en tant que vulnera un dret fonament al com 
és la llibertat d’expressió al establir un sistema de 
censura prèvia, explícitament prohibit per la Const itució 
Espanyola. 
 
El Sr. Coll Canyelles reafirma la seva moció i reti rada de 
l´esborrany ja que la quatribarrada és un símbol pr opi i 
per tant és injust. 
 
El Sr. Batle diu que els nostres símbols estan 
salvaguardats per damunt de tot. 
 
Sotmesa a votació l’esmentada moció, la mateixa és denegada 
per sis vots a favor per dos en contra. 
 
El regidor i portaveu del grup municipal Més per Sa nta 
Eugènia, Sr. Antoni Coll Ballester, dóna lectura a la 
següent Moció: 
 



RELATIVA AL DRET DE LES DONES A DECIDIR SOBRE EL SE U PROPI 
COS 
 
El passat 20 de desembre, el Consell de Ministres v a 
aprovar l’avantprojecte de reforma de llei de l’avo rtament. 
Aquesta nova regulació torna a una situació molt mé s 
restrictiva que l’aconseguida amb la despenalitzaci ó 
parcial del 1985. En aquest sentit, cal posar de ma nifest 
que la vigent llei orgànica 2/2010 de 3 de març, de  salut 
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntàri a de 
l’embaràs, respon més adequadament a la realitat de  la 
nostra societat i respecta el dret a la maternitat lliure i 
responsable. 
 
Aquesta modificació de la llei de l’avortament que promou 
el Ministeri de Justícia és retrògrada en tant que 
considera que les dones no tenen dret a decidir sob re el 
seu propi cos i que sempre han de ser tutelades. De  fet, 
amb aquesta nou legislació l’Estat espanyol torna a  ser a 
la cua d’Europa en el reconeixement dels drets sexu als i 
reproductius de les persones. 
 
Així, a partir d’aquesta reforma, l’avortament nomé s serà 
possible en casos molt restringits: si es tracta d’ una 
violació o si l’embaràs suposa un perill per la sal ut 
física i psíquica de la dona. En aquest sentit, la 
presència de malformacions fetals no serà motiu 
d’avortament, només l,efecte psicològic que suposin  en 
l’embarassada. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Santa Eugèn ia 
adopta els següents: 
 
Acords 
 
1r.- L’Ajuntament de Santa Eugènia insta al govern de 
l’Estat a retirar de manera immediata l’avantprojec te de 
Llei de protecció de la vida del concebut i l’empla ça a 
estudiar altres alternatives que respectin el dret de les 
dones a decidir sobre el seu propi cos. 
 
2n.- Es trasllarà aquest acord a la Delegació del G overn de 
les Illes Balears i al Ministeri competent en aques ta 
matèria. 
 
Sotmesa a votació l’esmentada moció, la mateixa és aprovada 
per unanimitat dels assistents. 
 



El regidor i portaveu del grup municipal Més per Sa nta 
Eugènia, Sr. Antoni Coll Ballester, dóna lectura a la 
següent Moció: 
 
 
DECLARACIÓ DELS SIMBOLS D’INTERÈS LOCAL I A FAVOR D E LA 
LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ. 
 
L’article 4 de la llei sobre l’ús dels símbols 
institucionals de les Illes Balears, aprovada pel P arlament 
de les Illes Balears en sessió de dia 19 de desembr e, 
estableix una prohibició genèrica a l’ús de símbols  en els 
mobles i immobles afectes als serveis públics propi s de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears, exceptuant -ne els 
oficials, per exemple, les banderes, ensenyes, els escuts i 
els “altres símbols distintius” acordats per les 
Corporacions Locals. 
 
Així mateix, l’apartat 2) b) de l’article 4 de la L lei 
sobre l’ús dels símbols, també permet aquells altre s 
símbols “representatius de declaracions oficials d’ interès 
local, autonòmic, nacional o internacional”. 
 
L’Estatut d’Autonomia (article 88.1), la Constituci ó 
espanyola (article 20.1), la Declaració de Drets Hu mans, 
els Pactes internacionals de drets civils i polític s i de 
drets econòmics, socials i culturals; i la Convenci ó 
Europea de Drets de l’Home i llibertats fonamentals , 
consagren, com un dret fonamental, expressar i difo ndre 
lliurement els pensaments, les idees i les opinions  
mitjançant la paraula, l’escriptura o qualsevol alt re mitjà 
de reproducció. La Constitució precisa que “l’exerc ici 
d’aquest dret no podrà ser restringit per mitjà de cap 
tipus de censura prèvia”. 
 
Els ajuntaments, com a poder públic, tenen el deure  de 
respectar, protegir i promoure els drets fonamental s, entre 
ells el de la llibertat d’expressió i el dret a la 
participació plural de la societat civil en la vida  
pública, a opinar, a dissentir i a manifestar quals evol 
desacord, a través de diferents formes expressives.  
 
La senyera de les quatre barres és un símbol tradic ional de 
la identitat de Mallorca i les Illes Balears, i for ma part 
del patrimoni simbòlic del poble de Santa Eugènia, formant 
part, per exemple de l’escut municipal i és present  a 
distints monuments i activitats del municipi, per l a qual 
cosa escau declarar-lo formalment com a símbol d’in terès 
local als efectes de l’article 4 de la llei de símb ols. 



 
Així mateix, moltes escoles han adoptat un llaç amb  la 
senyera de les quatre barres com a expressió de com promís 
amb la llengua catalana i la seva normalització. Pe r la 
qual cosa, aquest Ajuntament, a fi de preservar-los  de la 
ignomínia d’una censura prèvia governamental, i res pectar 
la seva llibertat, sigui per aquest símbol en concr et, o 
pels que considerin adients en la seva tasca cívica -
educativa, declara també símbols d’interès locals e ls 
símbols que aprovin els centres escolars. 
 
La declaració de símbol oficial d’interès local per  part de 
l’Ajuntament del llaç quadribarrat o de qualsevol a ltre 
símbol expressió de la llibertat de consciència i d e la 
llibertat ideològica, ha de tenir l’efecte de perme tre l’ús 
d’aquests símbols sense la necessitat de cap autori tzació 
prèvia de la conselleria competent, i poden ser pen jats a 
tots els edificis afectats als serveis públics de l a 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears ubicats en el seu 
municipi. La declaració de símbol oficial d’interès  local 
circumscrit a un centre escolar té l’efecte d’allib erar el 
centre de la censura prèvia governamental pel que a  l’ús 
del símbol en el propi centre o en les seves activi tats. 
 
Per tot això, l’Ajuntament de Santa Eugènia proposa  
l’adopció dels següents acords: 
 
1.-Declarar la senyera de les quatre barres (inclòs  el llaç 
quadribarrat) com a símbol oficial d’interès local als 
efectes de l’apartat 2) b) de l’article 4, de la Ll ei sobre 
l’ús dels símbols oficials de la Comunitat Autònoma  de les 
Illes Balears. 
 
2.-Declarar com a símbols oficials d’interès local totes 
aquelles manifestacions simbòliques aprovades pels centres 
escolars del municipi als efectes d’atorgar-lis el caràcter 
de símbol permès per al centre escolar corresponent , 
alliberant-lo de l’autorització prèvia, establert a  
l’article 4, apartat 2) b). 
 
   El Sr. Coll Ballester reafirma la seva moció, fe nt un 
poc de història, i acabant en que la sanyera de les  quatre 
barres ha d’esser d’interès local, ja que és un sím bol del 
nostre poble i tota la Comunitat. 
 
    Així mateix, el Sr. Batle diu que els nostres s ímbols 
estan salvaguardats i no pateixen. 
 



Sotmesa a votació l’esmentada moció, la mateixa és denegada 
per sis vots a favor i dos en contra. 
 
5.- PRECS I PREGUNTES.- No s’en formulen. 
 
I sense haver més assumptes a tractar el President aixeca 
la sessió essent les nou hores i quinze minuts, de tot el 
qual com a Secretari-acctal., estenc l’acta. 
 
   VIST I PLAU, 
    EL BATLE,                     EL SECRETARI-ACCT AL., 
 
 
 


