
 
 
 
 
 
 
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA 
EL DIA 1 DE FEBRER DE 2011, PER L´AJUNTAMENT EN PLE. 
 
A Santa Eugènia a u de febrer de dos mil onze, es reuneix 
amb l´oportuna convocatòria, al Saló de sessions de la Casa 
Consistorial, l´Ajuntament en Ple sota la presidència del 
Sr. Batle i amb l´assistència del Sr. Secretari, a fi de 
celebrar una sessió extraordinària en primera convocatòria. 
 
SENYORS ASSISTENTS: Batle-President, Sr. Guillem Crespí 
Sastre; Regidors: Sra. Jacqueline Volait Matrat, Sr. 
Llorenç Cabot Campins, Sr. Sebastián Alorda Roig, Sr. 
Llorenç Sastre Crespí, Sr. Francisco Casellas Femenias, Sr. 
Miquel Àngel Coll Canyelles, Sr. Antoni Coll Ballester, i 
Sra. Sebastiana Sastre Coll. 
 
Essent les 20.30 hores el Sr. Batle declara oberta la 
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent: 
 
LECTURA I APROVACIÓ DE LA SESSIO ANTERIOR.- A l’acta de la 
sessió extraordinària celebrada el dia 2 de desembre de 
2010 al punt “Aprovació definitiva ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per la recollida per residus sòlids” 
i concretament on diu el Sr. Coll Ballester proposa que 
l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals quedi 
damunt la taula ha de dir si la nostra ordenança fiscal no 
té estudi econòmic proposa que l’aprovació definitiva de 
les ordenances fiscals quedi damunt la taula. Feta aquesta 
observació l’acta de la sessió extraordinària del dia 2 de 
desembre de 2010 es aprovada per unanimitat així com també 
la corresponent al dia 23 de desembre de 2010.  
 
 
CORRESPONDÈNCIA, DISPOSICIONS OFICIALS, DECRETS BATLIA, 
ACTUACIONS BATLIA.- Per part de l’infrascrit es dóna compte 
de la següent correspondència i disposicions oficials: 
 
-D’un escrit del Sr. Eloy Valencia Cruz sol·licitant la 
devolució del solar de la seva propietat que ocupa 
l’ajuntament il·legalment. 
 
-D’un escrit de Frusebal sol·licitant la devolució de les 
despeses de notaria, taxes ajuntament i tancament del 
solar, dels terrenys adquirits “Camp d’en Sec”. 
 



 
 
 
 
 
-D’un escrit del Jutjat Contenciòs-Administratiu úm. 1 de 
Palma de Mallorca, en el que remet la setencia recurrida 
del Sr. José Antonio Izquierdo Palmer. 
 
-Del Decret de Batlia de data 29 de novembre de 2010, 
d’aprovació de la factura de la tercera certificació de 
l’obra “Reforma Plaça Bernat de Santa Eugènia”. 
 
-Del Decret de Batlia de data 28 de desembre de 2010, 
d’adhesió al conveni de recollida i acolliment d’animals de 
companyia al Centre Sanitari Municipal de Son Reus. 
 
-Del Decret de Batlia de data 7 de gener de 2011, de 
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al c/ 
Olleries, núm. 15. 
 
-Del Decret de Batlia de data 7 de gener de 2011, de 
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al 
polígon 2 parcel·la núm. 824. 
 
-Del Decret de Batlia de data 10 de gener de 2011 de 
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al 
polígon 1 parcel·la núm. 719. 
 
-Del Decret de Batlia de data 19 de gener de 2011, de 
compensació econòmica de membres electes retribucions per 
l’exercici dels seus càrrecs en règim de dedicació 
exclusiva. 
 
PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’ANY 2011.-  
Pren la paraula el Sr. Batle, com a responsable de l’Àrea 
d’Hisenda, el qual dona compte de les línees d’actuació 
dels Pressuposts de la corporació per a l’any 2011: 
 
Com ja va assenyalar l’any passat l’actual conjuntura de 
crisi econòmica fa difícil l’elaboració del pressupost i 
malauradament aquesta afirmació té plena vigència dins el 
2011, i sobre tot tenint en compte l’adopció de mesures de 
reducció de la despesa corrent adoptada el passat mes de 
juny pel govern de les Illes Balears va suposa que no va 
sortir, entre d’altres línies de subvencions la prevista 
dins la Llei de Rehabilitació de Barris, que havia 
compromès una inversió de 10 milions d’euros anuals.  
 
També el CIM va cancel·lar el Pla d’Obres i Serveis per a 
l’any 2010 on l’Ajuntament té compromesa una inversió de  



 
 
 
 
 
més de 350.000 € i per a l’any 2011 encara que s’ha obert 
la convocatòria tot apunta a la seva cancel·lació. 
Únicament comentar el Pla d’Ajudes per despeses corrents 
dels Ajuntaments que va suposar una aportació a la 
tresoreria municipal de 168.500 euros. 
 
Per tercer any consecutiu s’ha congelat l’IBI urbana, 
baixant el tipus de gravamen del 0,56 al 0,50 % per a l’any 
2011. 
 
Dins l’apartat d’ingressos comentar: s’ha fet una previsió 
d’ingressos en concepte d’ICO de 30.000 € quan a l’any 2007 
era de 90.000 €; el Fons Autonòmic de cooperació per a 
l’any 2010 té la mateixa aportació que l’any 2010; el Fons 
Estatal s’ha incrementat en un 8%; l’aportació extra del 
Plan E de l’any passat per a despesa corrent ja no 
existeix, el que suposa que deixem d’ingressar 30.840 €; 
s’han reduït els ingressos per les multes per infraccions 
urbanístiques donades les dificultats del seu cobrament en 
període voluntari i en relació a les taxes i preus públics, 
es mantenen les xifres de l’exercici 2010.  
 
Destacar dins l’Agenda Local 21 l’experiència per primera 
vegada al nostre municipi dels pressuposts participatius on 
han participat més de 80 persones i l’equip de govern va 
poder conèixer de primera mà les inquietuds i suggeriments 
de tots ells. Els pressuposts han reflexat les decisions  
de les partides que van esser objecte de debat.  
 
A continuació pren la paraula el regidor Sr. Coll 
Ballester, com a portaveu del grup municipal Entesa per 
Santa Eugènia-Unió Mallorquina, el qual diu que el seu grup 
considera un avanç important i un fet novedós la 
participació ciutadana si bé s’haurien de trobar més 
maneres de participació; consideren el pressupost molt poc 
ambiciós ja que les inversions previstes son mínimes. 
 
Diu que es preveu com ingrés 28.110,41 € de la Conselleria 
de Comerç que ja s’ha pagat durant el 2009 i 2010 però com 
es que no es preveu pagar la senyalització comercial de la 
vila. 
 
Entrant en el detall de les partides previstes, el regidor 
Sr. Coll Ballester considera que el seu grup no entèn com 
es preveu un ingrés de 28.110.41 € i no es preveu la 
despesa per a la senyalització comercial de la vila ;  



 
 
 
 
 
considera molt baixa la quantitat de 30.000 € prevista per 
a festes patronals, quan segons la liquidació del 
pressupost de l’any 2009 s’en varen gastar 88.000 €; tampoc 
entenem perquè es pressuposten uns ingressos de fems en 
181.000 € i les despeses es preveuen en 240.000 €, quan 
altres anys l’aportació a la Mancomunitat sense el fems era 
de 40.000 €, no de 59.000 € com es preveu; com ja ha dit 
les inversions previstes son mínimes d’uns 25.000 €, pel 
que no podem entendre que es renunciï a ajudes com la 
reforma del carrer de Sa Costa que venia subvencionada amb 
un 60%, entenem que s’ha de ser una mica agosarats a l’hora 
de fer inversions pel poble. 
 
Continua dient el regidor Sr. Coll Ballester que el 
programa d’integració d’immigrants s’hauria de fer a 
diferents llocs no només a la biblioteca. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Batle el qual en primer 
lloc vol agrair el fet de que el grup de l’oposició valori 
el procés de participació ciutadana en l’elaboració 
d’aquest pressupost i diu que ha notat a faltar els membres 
de l’oposició en aquest procés de participació ciutadana. 
 
Diu que la subvenció de la Conselleria de Comerç per la 
senyalització comercial de la vila no té reflexa en el 
pressupost de 2011 perquè es va pressupostar dins el 2010, 
però con que no es va pagar dins del 2010 s’incorporarà 
dins el pressupost de 2011 com a incorporació de romanent 
de crèdit. 
 
En relació a la partida destinada a festes patronals que es 
de 30.000 €, diu que a l’any 2007 la previsió inicial era 
de 35.000 €. Diu que si el pressupost de 2010 es liquida 
amb superàvit s’incrementarà. 
 
En relació a les aportacions de la Mancomunitat diu que hi 
ha uns 20.000 € més a despeses ja que no s’ingressarà el 
100 per 100 dels ingressos previstos. 
 
En quan a que hi ha poca inversió, hi ha que dir que 
l’Ajuntament té un passiu de quasi 600.000 €, el que suposa 
pagar més de 52.000 € anuals d’interessos i amortitzacions, 
per tant estem davant una taxa d’endeutament, tal i com 
així ho assenyala l’informe d’intervenció, molt elevada i 
optem per la prudència pressupostària. 
 



 
 
 
 
 
 
A més diu que seguint recomanacions de la FELIB una obra 
que no es subvencionada amb un mínim del 80% del seu valor 
es inassolible per part d’un Ajuntament, per això i per la 
situació de deute preocupant de l’Ajuntament es perquè es 
va renunciar a l’obra de la reforma del carrer de sa Costa. 
 
En quant als animals de companyia, el Sr. Batle diu que 
l’Ajuntament de Palma ha tancat la canera de Son Reus i que 
per això els cans entren a Son Batlet (Sencelles) i al cap 
de vuit dies es passen a Son Reus. 
 
En quan a l’Educació d’Adults, diu que tots els cursos 
venien amb un llistat perquè la gent si apuntés, la gent 
triava els cursos a on volia assistir i en funció de la 
demanda es feien els cursos. 
 
Ara el mes de setembre es varen treure els cursos 
consolidats per municipis i la gent ja s’hi podia apuntar 
directament, si no hi ha aquest mínim de persones inscrites 
no es pot fer ja que és un servei deficitari. 
En qualsevol cas, la millora del Servei d’Adult, aquest 
darrer any ha estat substancial i ens consta que els 
usuaris ho han agraït. 
 
En quan al reforç escolar, el Sr. Batle diu que no se ens 
ha demanat cap tipus d’ajuda, si bé estam cansats 
d’informar a l’APIMA que l’Ajuntament com els dos darrers 
anys es farà càrrec de les despeses de conferenciants dins 
l’Escola de Pares i Mares, però ningú ni de l’APLIMA ni la 
Direcció de l’Escola ens ha vengut a demanar la 
col·laboració de l’Ajuntament dins el programa de reforç 
escolar. 
 
Acaba dient el Sr. Batle que no entèn com el grup de 
l’oposició s’abstèn en l’aprovació dels pressuposts ja que 
els ingressos s’han consensuat i per primera vegada els 
pressuposts tenen un alt grau de participació ciutadana. 
 
El regidor Sr. Coll Ballester diu que amb el tema dels 
ingressos no estan tots consensuats, com ha manifestat el 
Sr. Batle, tota vegada que el tema dels fems no esta 
consensuat. 
 
Diu que sempre qualque membre del grup de l’oposició ha 
participat a les reunions del fòrum ciutadà a no ser de  



 
 
 
 
 
qualque reunió puntual, però sempre han estat assabentats 
del que s’ha tractat.  
 
Per una altra banda, el regidor Sr. Coll Ballester diu que 
no entén com el Sr. Batle fa cas de la recomanació de la 
FELIB de que no és viable una inversió si no ve 
subvencionada amb un mínim del 80% i resulta que la 
inversió prevista en el pressupost de 2011 de la 
instal·lació de reguladors de fluxe a l’enllumenat públic 
és d’un 30%, pel que ha acceptat ajuda molt per davall del 
80%. 
 
El Sr. Batle intervé per a dir que la assistència al fòrum 
es voluntària, però considera que al manco un membre de 
l’oposició hi hauria d’assistir i el cert que els dies 14 i 
28 de gener no hi va anar ningú. 
 
I en relació a la inversió de l’enllumenat diu que es fa 
perquè entre la subvenció, les millores de l’oferta i 
l’estalvi d’energia executant la inversió es tindrà una 
ràpida amortització de la inversió per part de 
l’Ajuntament, molt diferent de qualsevol altre tipus 
d’inversió en obra civil, a més es tracta d’una inversió de 
molt poca quantia. 
 
Sotmesa la proposta d’aprovació del Pressupost General de 
la Corporació per a l’any 2011 que  conté a més les bases 
d’execució del pressupost, la plantilla de personal a on es 
contemplen diverses places vacants i les retribucions del 
personal, es aprovat amb el vot del Sr. Batle i dels quatre 
regidors pertanyents al grup del Partit Popular, els quatre 
regidors del grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió 
Mallorquina voten en contra. 
 
COMPTE GENERAL PRESSUPOST 2009.- El Ple de conformitat amb 
el disposat amb l´article 212.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de 
març, pel que s´aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals,  acorda amb els vots a favor del 
Sr. Batle i dels quatre regidors pertanyents al grup 
municipal del Partit popular aprovar la Compte General del 
Pressupost corresponent a l´any 2009. Els quatre regidors  
del grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió 
Mallorquina s´abstenen per no haver participat en 
l’execució del Pressupost. 
 
 



 
 
 
 
 
APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL 
SISTEMA ESPECIAL DE PAGAMENT.- Pren la paraula el Sr. 
Batle, el qual vist l’informe favorable emès per unanimitat 
dels membres assistents a  la Comissió Informativa General 
en la seva reunió del passat dia 27 de gener, proposa al 
Ple: 
 

- Aprovar provisionalment les ordenança fiscal  
reguladora del sistema especial de pagament, que 
s’acompanyen com annex a aquesta acta, formant part 
integrant de la mateixa. 

- Exposar al públic dita ordenança fiscal per un termini 
de trenta dies a efectes de reclamacions, en el cas de 
que no es presentin l’acord ara provisional quedarà 
elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar un nou 
acord. 

 
Seguidament pren la paraula el regidor Sr. Coll Ballester, 
com a portaveu del grup municipal Entesa per santa Eugènia-
Unió Mallorquina, el qual diu que el seu grup votarà a 
favor de l’aprovació de l’ordenança i demanar si s’inclourà 
el fraccionament de la taxa de recollida de fems. 
 
El Sr. Batle li contesta que el Padró de la taxa de 
recollida de fems no està fet, i per aquest motiu no s’ha 
inclòs dins del fraccionament del deute. 
 
Sotmesa a votació l’aprovació provisional de l’ordenança 
fiscal reguladora del sistema especial de pagament, la 
mateixa es aprovada per unanimitat. 
 
 
MOCIÓ ENTESA PER SANTA EUGÈNIA- UNIÓ MALLORQUINA “SUPORT A 
LA CANDIDATURA DE LA SERRA DE TRAMUNTANA COM A PATRIMONI 
MUNDIAL A LA UNESCO”.- Pren la paraula el regidor Sr. Coll 
Ballester, com a portaveu del grup municipal Entesa per 
Santa Eugènia- Unió Mallorquina, el qual dóna lectura a la 
següent moció “ Suport a la candidatura de la Serra de 
Tramuntana com a Patrimoni Mundial a la Unesco”, que 
s’adjunta com annex a aquesta acta, formant part integrant 
de la mateixa. 
 
Dita moció és aprovada per unanimitat.    
 
 
 



 
 
 
 
 
 
MOCIÓ ENTESA PER SANTA EUGÈNIA- UNIÓ MALLORQUINA “REDUCTORS 
DE VELOCITAT”.- Pren la paraula el regidor Sr. Coll 
Ballester, com a portaveu del grup municipal Entesa per 
Santa Eugènia- Unió Mallorquina, el qual dóna lectura de la 
següent moció “Reductors de velocitat”, que s’adjunta conm 
annex a aquesta acta, formant part integrant de la mateixa. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Batle el qual diu que 
li sembla bé la moció, si bé diu que els dos “badens” 
situats al carrer de Josep Balaguer s’han de subsanar, ja 
ho sap l’empresa Melchor Mascaró i que aquesta moció es 
remetrà al Departament de carreteres del Consell Insular de 
Mallorca. 
 
Dita moció és aprovada per unanimitat.   
 
MOCIÓ SOL·LICITUD DE REVERSIÓ DE TERRENYS A FRUSEBAL.-  Pren 
la paraula el Sr. Batle el qual dóna lectura a la següent  
MOCIÓ REVERSIÓ TERRENYS FRUSEBAL 
 
El passat 16 d’octubre de 2003, l’Ajuntament de Santa 
Eugènia va signar una escriptura de constitució de dret de 
superfície de 3.000 metres quadrats de la Finca “Camp de’n 
Sec” a favor de l’Agrupació de Cooperatives de Fruits Secs 
de les Balears (FRUSEBAL). 
 
Atès que han transcorregut més de 7 anys des de la 
constitució del dret de superfície sense complir l’objectiu 
principal que era la construcció d’un magatzem agrícola per 
ús de FRUSEBAL, 
 
Atès que consta a l’Ajuntament que el Consell de Mallorca 
no ha concedit a  FRUSEBAL la declaració d’interès general 
per poder executar el magatzem agrícola, tramitació prèvia 
i preceptiva per a l’obtenció  de la llicència d’obres, 
 
Atès que FRUSEBAL a comunicat a l’Ajuntament de Santa 
Eugènia la disponibilitat per tornar els terrenys, si 
prèviament es paguen 7.000 euros de despeses contretes per 
l’entitat FRUSEBAL, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent acord: 
 
1.- Comunicar a l’entitat FRUSEBAL que l’Ajuntament de 
Santa Eugènia no es responsabilitzarà de cap despesa que 
hagi contret l’entitat FRUSEBAL durant la tramitació  



 
 
 
 
 
administrativa de la sol·licitud de llicència i gestió de 
la finca objecte del dret de superfície. De fet, 
l’escriptura de constitució del dret de superfície 
assenyala a l’apartat 9 a) que l’entitat FRUSEBAL assumirà 
íntegrament totes les despeses derivades del dret de 
superfície.  
 
2.- Concedir un termini improrrogable de 30 dies naturals a 
l’entitat FRUSEBAL per comunicar a l’Ajuntament de Santa 
Eugènia la reversió gratuïta dels terrenys, actuant el 
present acord plenari com a requeriment fehaent d’obligació 
de fer, als efectes de la condemna en costes en cas 
d’allanament, de conformitat amb l’article 395 de la Llei 
1/2000 d’Enjuiciament Civil. 

Dita moció és aprovada per unanimitat. 

PRECS I PREGUNTES.- El regidor Sr. Coll Ballester, en 
qualitat de portaveu del grup municipal Entesa per Santa 
Eugènia- Unió Mallorquina, formula els següents precs i 
preguntes: 
 

1) Prega que es faci una pas de vianants entre Can Qüec 
i Sa Rectoria. 

2) Prega que cada Ajuntament de la Mancomunitat des Pla  
pesi el seu fems, ja que si ho fa Sant Joan perquè no 
ho pot fer Santa Eugènia. 

3) Si pot explicar com funciona el tema de portar els 
cans perduts a Can Batlet. 

4) Per què s’ha aprovat per Decret de Batlia i no per 
acord de la Junta de Govern la 3ª certificació del 
POS i la sol·licitud de subvenció pel càrrec de 
Batle. 

5) Prega que hi hagi bosses de recollida de fems 
d’orgànica als comerços. 

6) Si posam reguladors de fluxe de llum, baixa la 
intensitat, el que provoca que hi hagi redols foscos 
al poble, pel que s’hauria de procedir a arreglar 
aquests punts foscos, una prova d’això es la farola 
que hi ha a dalt del carrer de s’Estació. 

 
Diu que falten faroles a la carretera. Hi ha redols 
foscos. 
  
 



 
 
 
 
 
 

7) Diu que el posar zona wifi el nucli de Santa Eugènia 
i als diferents llogarets no ho ha vist reflexat al 
pressupost. 

 
En quant al primer prec, el Sr. Batle diu que s’accepta. 
 
Al segon prec diu que Sant Joan pot pesar els fems perquè 
té la bascula de la Cooperativa, i noltros no tenim 
bascula. 
 
A la tercera pregunta, el Sr. Batle diu que el ca perdut es 
recull i es porta a Can Batlet (Sancelles) i el preu per 
dia es de 8,50 €, hi ha estar vuit dies i si no ha aparegut 
el propietari es trasllada a Son Reus.   
 
A la quarta pregunta, el Sr. Batle diu que s’ha aprovat  
per Decret de Batlia tant l’aprovació de la 3ª certificació 
del POS  com la sol·licitud de subvenció pel càrrec de 
Batle per una qüestió que s’havia de celebrar una Junta de 
Govern extraordinària per aquest assumpte i s’ha optat per 
signar un Decret de Batlia, i donar compte al plenari. 
 
Al cinquè prec, el Sr. Batle contesta que el tema de les 
bosses d’orgànica està controlat dins les oficines 
municipal, però que mirarà la possibilitat de venda a les 
botigues, en qualsevol cas vull aprofitar per recordar que 
som uns dels pocs pobles que distribueix gratuïtament les 
bosses d’orgànica.  
 
Al sisè prec diu que es mirarà. 
 
A la setena pregunta, el Sr. Batle contesta que si no  s’ha 
posat al pressupost del projecte de dotació de zona wifi al 
poble és perque l’Associació Mallorca Rural encara no ha 
resolt la convocatòria de subvencions on varem presentar el 
projecte.  
 
I, sense haver més assumptes a tractar el Sr. President 
aixeca la sessió essent les vint-i-una hores i trenta 
minuts, de tot el qual com a Secretari donc fe. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL SISTEMA ESPECIAL DE 
PAGAMENT 
 

CONCEPTE 
 
Article 1r.- Aquest Ajuntament en ús de la potestat 
reglamentària que li atribueix l’article 106 de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, i de conformitat amb el disposat en els articles 15 
a 19 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, estableix 
“Ordenança reguladora del sistema especial de pagament”. 
 
Article 2n.- Amb l’objectiu de facilitar el compliment de 
l’obligació tributària, s’estableix un sistema especial de 
pagament de les quotes per rebut, que permetrà el 
fraccionament de la deute en els termes prevists en aquesta 
ordenança. 
 
Article 3r.- El sistema especial de pagament és d’aplicació 
als contribuents o als tres obligats tributaris que en 
sol·licitin l’aplicació al conjunt dels seus rebuts 
corresponents a algun o alguns dels següents tributs: 
 
a)Impost sobre Béns Immobles. 
b)Impost sobre Activitats Econòmiques. 
c)Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
d)Taxa per la prestació del servei de recollida de fems. 
e)Taxa per la prestació del serveis de clavegueram. 
f)Taxa per entrades de vehicles a través de les voravies. 
 
Article 4t.- Els requisits que han de concòrrer en el 
sol·licitant per poder-se acollir al sistema especial de 
pagament són: 
 
a)Formular l’oportuna sol·licitud, abans del 10 de febrer 
de l’any de que es tracti. 
b)No mantenir cap tipus de deutes en període executiu. 
c)Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària. 
 
Article 5è.- El pagament de l’import total anual dels 
tributs s’efectuarà en qualsevol de les següents 
modalitats: 
 
1)Modalitat de nou pagaments. 
 



 
 
 
 
 
 
En vuit mensualitats (de març a octubre), la quantitat 
equivalent al resultat de dividir per nou l’import del 
conjunt de rebuts dels tributs liquidats al sol·licitant en 
l’exercici immediatament anterior; i el mes de novembre, la 
quantitat resultant de deduir, a l’import dels rebuts del 
Padró a nom del sol·licitant, les quantitats ja pagades. En 
el supòsit que el deute del sol·licitant estigui cobert i 
existeixi un sobrant, es procedirà d’ofici a la devolució. 
 
2) Modalitat de quatre pagaments. 
 
En tres pagaments trimestrals (març, juny, setembre) la 
quantitat equivalent al resultat de dividir per quatre 
l’import del conjunt de rebuts dels tributs liquidats al 
sol·licitant en l’exercici immediatament anterior; i el mes 
de novembre, la quantitat resultant de deduir, a l’import 
dels rebuts del Padró a nom del sol·licitant, les 
quantitats ja pagades. En el supòsit que el deute del 
sol·licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es 
procedirà d’ofici a la devolució. 
 
Article 6è.- L’acolliment al sistema especial de pagament 
es prorrogarà automàticament per a l’exercici següent 
sempre que l’interessat no en manifesti la seva renúncia 
expressa i no tingui deutes pendents de pagament en període 
executiu. 
 
Article 7è.- Si el sol·licitant incorregués en l’impagament 
de qualsevol càrrec del sistema especial de pagament, 
aquest restarà sense cap efecte, quedant els pagaments ja 
efectuats com a ingressos a compte dels rebuts del Padrons 
corresponents. 
 
Article 8è.- El sistema especial de pagament no suposa cap 
alteració dels terminis per exercir els recursos ni 
qualsevol altre aspecte de la gestió tributària, que se 
seguirà regint per la seva normativa específica. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

MOCIÓ 
 
SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA SERRA DE TRAMUNTANA COM A 
PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO 
 
Atès que el Consell de Mallorca va impulsar la candidatura 
de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la 
UNESCO en la categoria de Paisatge Cultural. 
 
Atès que el Consejo Nacional de Patrimonio del Ministerio 
de Cultura del Govern Espanyol va escollir la Serra de 
Tramuntana com l’única candidatura que presenta Espanya 
l’any 2010 com a Paisatge Cultural davant la UNESCO. 
 
Atesos els innegables valors naturals, paisatgístics, 
històrics i patrimonials que fan de la nostra Serra de 
Tramuntana un espai únic per a entendre l’evolució de la 
nostra illa i l’acció de l’home sobre la natura. 
 
A la vista de què per tal d’assolir el reconeixement de la 
UNESCO és important que tota la població de Mallorca i tota 
la gent que estima aquesta terra doni suport a aquest 
projecte. I així resulta necessari que facem públic el 
nostre suport a aquesta candidatura per demostrar l’adhesió 
de la ciutadania de Mallorca a la candidatura de la Serra 
de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. 
 
Convençuts de tot això i en conseqüència, presentam al Ple 
de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: 
 
1.L’Ajuntament de Santa Eugènia expressa el seu suport a la 
candidatura de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni 
Mundial de la UNESCO en la categoria de Paisatge Cultural. 
 
2.Comunicar aquest acord al Consell de Mallorca i al 
Ministeri de Cultura per tal que s’inclogui dins 
l’expedient de la candidatura presentat a la UNESCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

MOCIÓ 
 
Són molts els conductors que d’alguna forma estan en contra 
dels reductors de velocitat, més coneguts com a “badens”, 
especialment amb els quals no s’ajusten a la legalitat, que 
encara que reconeixen que s’implanten per a la seguretat 
vial en moltes ocasions els vehicles poden sofrir uns danys 
de prou consideració. 
 
Tots aquests conductors tenen la seva part de raó, perquè a 
part d’ocasionar major desgast en els elements elàstics de 
la suspensió del nostre cotxe, poden arribar a danyar-los. 
També pot ocórrer el mateix amb els paraxocs, la direcció, 
el càrter i també es pot arribar a trencar algun element 
del propi sistema de refrigeració. De fet podreu apreciar 
que hi ha certes marques profundes que indiquen sens dubte 
el frec que han tingut alguns cotxes i que segurament no 
hauran sortit molt ben parats. 
 
Els cotxes ho passen malament però qui sofreix realment 
molt és la maquinària agrícola. 
 
Per què aquests mals siguin els menors possibles i a la 
vegada donin seguretat als vianants a l’any 2008 es va fer 
una normativa estatal. 
 
Els reductors de velocitat estan regulats per “ORDEN 
FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba 
la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de 
velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de 
la Red de Carreteras del Estado”. 
 
Aquesta normativa defineix els criteris de fabricació com 
per exemple altària, llargària, alçada o il·luminació. 
 
La normativa diu que hi havia un termini de dos anys per a 
adaptar tots els existents, acabant el termini l’octubre de 
2010. 
 
Santa Eugènia té reductors que no compleixen aquesta 
normativa, a simple vista els del carrer S’Estació són 
massa alts, al carrer Josep Balaguer les rampes d’accés no 
són correctes, la normativa diu que a zones 30 km/h la 
rampa ha de fer 1 metre, a les zones 40 km/h 1’5 metres i a 
les zones 50 km/h 2 metres. Quasi tots els existents 
manquen d’il·luminació suficient, municipis com Santa Maria  



 
 
 
 
 
han instal·lat a la carretera faroles especials al passos 
de vianants cosa imprescindible per als reductors de 
velocitat. Si no es veu de forma molt clara és molt 
insegur. 
 
L’objectiu és clar: que Santa Eugènia sigui més segur pels 
vianants cosa que hi estam completament d’acord i que a la 
vegada és necessari prendre mesures d’aquest tipus a més 
carrers del municipi. Els badens són una bona mesura sempre 
i quan compleixin normativa. Però a més hi ha altres 
mesures que ens poden ajudar a aconseguir el mateix 
objectiu, com per exemple reduir la velocitat dels vehicles 
creant zones 30 km/h o zones 40 km/h. 
 
PROPOSAM 
 
Que durant el primer trimestre de l’any 2011 s’arreglin 
tots els badens perquè compleixin la normativa de reductors 
de velocitat. A la vegada que tots els reductors i passos 
de vianants siguin il·luminats de forma correcta. 
 
Estudiar quines zones del poble haurien d’esser objecte de 
reducció de velocitat creant zones 30 km/h o zones 40 km/h. 
En un període no superior a 6 mesos es pendran decisions 
respecte a aquestes zones. 
 
 


