ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 1 D’ABRIL DE 2008, PER L´AJUNTAMENT EN PLE.
A Santa Eugènia a ú d’abril de dos mil vuit 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, D. Guillem Crespí
Sastre; Regidors: D.ª Jacqueline Volait Matrat, D. Llorenç
Cabot Campins; D. Sebastián Alorda Roig, D. Luis López
García, D.ª Mª Eugènia Pou Mulet, D.Francisco Casellas
Femenias i D. Miquel Àngel Coll Canyelles. Havent excusat
la seva absència el regidor Sr. Antoni Coll Ballester.
Essent les 20.30 hores el Sr. Batle declara oberta la
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent:
ACTA ANTERIOR.- Les actes extraordinàries dels dies 12 de
febrer i 4 de març de 2008 i de la sessió ordinària del dia
29 de gener de 2008 són aprovades per unanimitat.
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 Consell de Mallorca (departament de
Cultura i Patrimoni), notificant la incoació de Bé
d’Interès Cultural, expte. 151/07, de conjunt històric a
favor del llogaret de Ses Coves.
-D’un escrit del Consell de Mallorca (departament de
Cultura i Patrimoni), notificant la incoació de Bé
d’Interès Cultural, expte. 152/207, de conjunt històric a
favor del llogaret de Ses Alqueries.
-D’un escrit del Consell de Mallorca (departament de
Cultura i Patrimoni), notificant la incoació de Bé
d’Interès Cultural, expte. 153/07, de conjunt històric a
favor del llogaret de Ses Olleries.
-D’un escrit de Fogaiba, notificant la concessió de
pròrroga en relació a la subvenció en actuacions de camins
rurals.

-D’un escrit de la Mutua Balear en el que ens remet el
certificat de cessament de l’esmentada Mutua.
-D’un escrit de D.ª Maria Eugènia Pou Mulet adjuntant una
còpia de la denúncia per delicte urbanístic contra D.ª
Francesca Miralles Coll, per les obres realitzades en el c/
Ses Olleries, núm. 42.
-D’un escrit del Consell de Mallorca, (departament de
Cultura i Patrimoni), remetent informe tècnic sobre
l’adequació de l’entrada principal de la parròquia de Santa
Eugènia per millorar l’accessibilitat a l’església.
-Del Decret de Batlia de data 31 de gener de 2008, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència en el c/
Sa Costa núm. 14.
-Del Decret de Batlia de data 5 de febrer de 2008, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència en el
polígon 2 parcel.la núm. 874.
-Del Decret de Batlia de data 5 de febrer de 2008, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència en el
polígon 2 parcel.la núm. 764.
-Del Decret de Batlia de data 5 de febrer de 2008, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència en el
polígon 2 parcel.la núm. 79.
-Del Decret de Batlia de data 5 de febrer de 2008, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència en el c/
Olleries núm. 128.
-Del Decret de Batlia de data 6 de febrer de 2008, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència en el
polígon 2 parcel.la núm. 614.
-Del Decret de Batlia de data 6 de febrer de 2008, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència en el
polígon 2 parcel.la núm. 657.
-Del Decret de Batlia de data 12 de febrer de 2008, de la
concessió de l’autorització d’integració de l’Ajuntament de

Santa Eugènia en la xarxa d’informació jove i inscripció en
el Cens de Serveis d’Informació Jove.
-Del Decret de Batlia de data 13 de març de 2008, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència en el
polígon 2 parcel.la núm. 960.
-Del Decret de Batlia de data 26 de març de 2008, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència en el c/
Olleries núm. 42.
-Del Decret de Batlia de data 26 de març de 2008, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència en el c/
Fra Juniper Serra, núm. 11.
-Del Decret de Batlia de data 26 de març de 2008, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència en el
polígon 2 parcel.la núm. 893.
MODIFICACIÓ REGLAMENT INTERN ESCOLETA.- Pren la paraula el
Sr. Batle el qual diu que davant la propera obertura de les
inscripcions per obtenir una plaça a l’escoleta municipal i
tenint en compte que hi ha més demanda que oferta es fa
necessari
la
modificació
del
reglament
intern
de
l’escoleta, pel que i vist el dictamen favorable emès per
la Comissió Informativa General en data 27 de març de 2008
proposa al Ple:
Aprovar inicialment modificar el reglament
l’escoleta municipal en el sentit següent:

intern

de

-Modificar l’article 1.5 que diu l’ensenyament serà en
cátala i es proposa a l’escoleta municipal la llengua
vehicular de l’ensenyament serà el catala.
-Modificar l’article 3.2 que diu que presidirà el Consell
d’Escoleta el regidor d’educació i cultura i es proposa que
la presidirà el batle o regidor en qui es delegui, que
actuarà com a President.
-Eliminar els punts 4 i 9 de l’article 4t., aprovar l’estat
de comptes de l’escoleta, dins els mesos de juliol i gener,
així com el Consell escolar fixarà el criteri de selecció
d’alumnes.

-Modificar l’article 6è, que quedarà redactat de la següent
manera:
1.- L’Escoleta Municipal podrà acollir infants de primer
cicle d’educació infantil, entre els 6 mesos i els que
compleixin els 3 anys d’edat dins l’any següent a l’inici
del curs escolar:
L’escoleta municipal s’organitzarà en 2 grups:
- A) el nascuts dins l’any natural d’inici del curs i
els que dins l’any natural d’inici del curs hagin
complert un any.
- B) els que dins l’any natural d’inici del curs hagin
complert dos anys.
2.- Per a garantir la qualitat del treball i evitar la
massificació, es fixa un nombre màxim de 35 infants.
En quan al nombre màxim d’infants per aula s’estableix el
següent:
Grup A: de 6 mesos a 1 any: 5 infants.
de 1 a 2 anys:
12 infants.
Grup B: de 2 a 3 anys:
18 infants.
En el cas que una de les aules no tingui el nombre màxim
d’infants, i segons necessitats, es pot fer un reagrupament
dels infants per un millor servei educatiu.
-Modificar l’article
següent manera:

7.è,

que

quedarà

redactat

de

la

El grup d’infants de l’Escoleta Municipal estarà atès per
com a mínim 3 professionals de l’Educació:
-2 Educadores amb una titulació mínima de F.P.II Jardí
d’Infància o Mòdul Professional Nivell 3.
-1 Auxiliar d’Educació amb una titulació mínima de Graduat
Escolar.

-Modificar l’article 8.è
Funcions del coordinador/a:
1.- Vetllar pel funcionament de l’Escoleta, tant en
l’aspecte pedagògic com d’organització i manteniment, i es
proposa: 1.- Organitzar i coordinar les activitats del
personal educatiu i mantenir les adequades comunicacions
amb els responsables municipals.
6.- Vetllar pel manteniment dels òptims sanitaris i
higiènics, i es proposa: 6.- Coordinar i supervisar el
treball pedagòcic de l’Equip Educatiu i organitzar entre
les educadores les tasques no lectives.
7.Proposar
al
Consell
d’Escoleta
la
realització
d’activitats i l’aprovació de resolucions per elevar als
Organs de Govern del Municipi, i es proposa: 7.- Atendre
les relacions amb els pares i mares.
Eliminar el punt 1.- Convocar i moderar les reunions
d’equip i del Consell d’Escoleta i vetllar pel compliment
dels seus acords.
Eliminar el punt 4.- Autoritzar les despeses i ordenar els
pagaments d’acord amb el Pressupost del Centre, donant-ne
coneixament al Consell d’Escoleta.
Funcions de l’educadora
1.- Vetllar pel funcionament de l’Escoleta, tant en
l’aspecte pedagògic com d’organització i manteniment, i es
proposa, 1.- Elaborar la programació educativa anual i durla a terme.
2.- Elaborar la programació general del Centre, i es
proposa, 2.- Responsabilitzar-se de l’atenció dels infants
de l’aula.
3.- Programar, desenvolupar i avaluar l’activitat educativa
del Centre, i es proposa, 3.- Programar, dur a terme i
avaluar les activitats educatives dels nins.

4.- Vetllar pel procés de maduració i aprenentatge dels
nins i nines inscrits al Centre, i es proposa, 4.- Vetllar
pel procés de maduració i aprenentatge dels infants.
S’afegeix:
Funcions dels auxiliars d’Educació
1.- Responsabilitzar-se de l’atenció als infants sota la
supervisició de l’educador/a i/o el/la coordinadora/a.
2.- Col.laborar en la programació i avaluació de les
activitats educatives dels infants.
Article 9.è. Preinscripció i matrícula.
S’Afegeix:
Durant la segona quinzena de maig, es durà a terme la
preinscripció dels infants.
Requisits:
1.- Haver complit sis mesos a l’inici del curs d’escoleta,
i es proposa, 1.- Complir els un o dos anys dins l’any
natural de l’inici del Curs Escolar i els de 0 anys han
d’haver complit els 6 mesos en el moment de la matrícula.
Per accedir a una reserva de plaça del segon quatrimestre,
l’infants ha d’haver complert en aquella data els 6 mesos
d’edat.
Documentació per a formalitzar la preinscripció:
1.- Presentar degudament emplenat el full de preinscripció.
2.- Certificat d’empadronament al municipi de Santa
Eugènia.
3.- Fotocòpia del llibre de família, en cas de família
nombrosa o germans menors de 5 anys.
4.- Justificant de la Renda Familiar o certificat negatiu
del Ministeri d’Hisenda declaratiu de la no obligació de
declarar en concepte d’IRPF, adjuntant en aquest cas
declaració jurada acompanyada de certificació d’empresa,
considerant-se renda familiar la suma de les bases
imponibles de la unitat familiar.

En cas que els infants empadronats no sobrepassin el nombre
màxim dels grups de l’escoleta, només es realitzarà
baremació a les preinscripcions d’infants no empadronats
per establir el seu ordre d’entrada a l’Escoleta Municipal.
En cas contrari, es realitzaran dues dues llistes de
baremació, una d’infants empadronats i una altre d’infants
no empadronats.
Els infants empadronats al municipi tenen preferència i
prioritat d’accés a l’Escoleta Municipal en relació als
infants no empadronats.
En cas que les preinscripcions sobrepassin el nombre màxim
d’infants per aula que estableix aquest reglament intern
s’aplicarà el següent barem per a la selecció dels alumnes,
havent-se d’adjuntar els justificants a la preinscripció:
1. Haver estat empadronat el pare, mare o tutor més de 1
any
al
municipi(només
es
pot
computar
una
persona)............................................ 2punts
2. Pare i mare que treballen
..... 2 punts
S'haurà d'adjuntar fotocòpia contracte treball
3. Família nombrosa .........................
fill Adjuntar fotocòpia llibre de família.

1punt

per

4. Per cada germà matriculat a l’Escoleta municipal en el
curs passat
.....................
1 punt
5. Renda familiar el salari mínim interprofessional anuals:
- Menys de
3,5
vegades
el
SMI................................................ 3 punts
De
3,5
a
4,5
vegades
el
SMI................................................ 2 punts
Més
de
4,5
vegades
el
SMI...................................... ..........1 punt
EL SMI es calcula segons els ingressos familiars de l'any
anterior al de la matrícula, per això s'haurà d'adjuntar la
declaració de renda de l'any en curs. Per això s’haurà
d’adjuntar justificant de la Renda Familiar o certificat
negatiu del Ministeri d'Hisenda declaratiu de la no
obligació de declarar en concepte d’IRPF, adjuntant en
aquest cas declaració jurada acompanyada de certificació

d’empresa, considerant-se renda familiar la suma de les
bases imponibles de la unitat familiar.
6.- Per deficiència física o psíquica de l’infant i/o del
pare, de la mare o del tutor legal (sempre que aquests
deficiència els impedeixi fer feina): .......... 2 punts.
(Certificat del grau de deficiència física o psiquica
expedit per l’IBAS)
El resultat dels infants admesos i exclosos es comunicarà
als deu dies d’haver finalitzat el període de preinscripció
i es publicarà al Tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a
l’Escoleta Municipal
La Matrícula: requisits
S’afegeix: Els admesos a la preinscripció hauran de
formalitzar la matrícula entre els dies 16 i 30 de juny, en
cas contrari perdran la plaça:
Documentació de la matrícula:
1.- Haver complit sis mesos a l’inici del curs d’escoleta,
i es proposa: 1.- Presentar l’imprès de matrícula,
degudament complimentat.
2.- Entregar la documentació degudament complimentada i es
proposa: 2.- Haver complit sis mesos a l’inici del curs
d’escoleta o tenir-los en el segon quatrimestre d’inici al
mes de gener.
5.- Domiciliació bancària per les quotes mensuals.
S’afegeix:
6.Fotocopia de la cartilla de la Seguretat Social o
qualsevol altre assegurança.
7.Fotocopia del DNI dels pares o tutors.
8.Imprès núm. 7 signat, en cas de fer ús del servei de
menjador.
9.Fotocòpia de la cartilla pediàtrica de vacunacions.
10.Tres fotografies de tamany carnet.
11.Signatura autorització dels drets d’imatge dels infants
i de primeres cures.
Article 10.è. Les quotes.
S’afegeix :

6.- Les persones adjudicatàries d’una reserva de plaça pel
segon periòde de matrícula del mes de gener, hauran de
garantir la reserva en el moment de formalització de la
matrícula per un import equivalent a 4 mensualitats, que
aniran a compte de les mensualitat de gener, febrer, març i
abril. En cas de renúncia posterior de la plaça, no es
retornarà la garantia ni la quota de matrícula, excepte en
casos de malaltia greu de l’infant degudament justificada,
que determinarà el Consell de l’Escoleta.
7.- En cas de renúncia d’una plaça adjudicada i
formalitzada la matrícula, no es retornarà la quota de
matrícula.
Exposar al públic dita modificació per un termini de trenta
dies a efectes de reclamacions, en el cas de que no s’en
presentin dita modificació quedarà aprobada definitivament,
sense necesitat d’adoptar un nou acord.
A continuació pren la paraula la regidora Sra. Pou, com a
portaveu del grup municipal d’Entesa per Santa Eugènia-Unió
Mallorquina, la qual diu que considera que està bè que el
reglament intern de l’escoleta que es de l’any 1996
s’adapti a la nova realitat i més tenint en compte
l’augment de la població infantil dins del poble que fa que
hi hagi més demanda que oferta, pel que el seu grup votarà
a favor de la modificació proposada.
Sotmesa a votació la modificació del reglament intern de
l’escoleta, la mateixa es aprovada per unanimitat dels
assistents.
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE LA TAXA DE L’ESCOLETA
MUNICIPAL.- Pren la paraula el Sr. Batle, el qual vist
l’estudi econòmic fet per la Intervenció i el dictamen
favorable emès per la Comissió Informativa General del
passat dia 27 de març, proposa al Ple:
-Aprovar inicialment la modificació de l’article 3.1 de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de l’escoleta
municipal i que consisteix en incrementar l’IPC desde
novembre de 2005, data de la darrera pujada de les tarifes
fins el mes de febrer de 2008, el que suposa un increment

del 6,5 % als empadronats i per els no empadronats 15 €
mensuals.
-Exposar el públic dita modificació per un termini de
trenta dies a efectes de reclamacions, en el cas de que no
s’en presentin, dita aprovació inicial quedarà elevada a
definitiva sense necessitat d’adoptar un nou acord.
Per part de l’infrascrit s’informa que la proposta vulnera
el principi d’igualtat reconegut a l’article 14 de la
Constitució Espanyola.
A continuació pren la paraula la Sra. Pou, com a portaveu
del
grup
municipal
Entesa
per
Santa
Eugènia-Unió
Mallorquina, la qual diu que el Partit Popular en el seu
programa electoral duia que baixaria les tarifes de
l’escoleta i ara els augmenta, per tant el seu grup no
entèn aquest canvi del Partit Popular, que abans de les
eleccions prometia baixar les tarifes i ara no només les
baixa sino que les puja. Per tant, diu que el seu grup
s’abstindrà en la votació.
El Sr. Batle li diu que no es proposa cap pujada sino
adaptar les tarifes a l’increment de l’IPC per poder donar
un servei de qualitat i que aquest equip de govern entre
d’altres millores vol dur endavant la prestació d’un servei
de psicomotricitat per a tots els alumnes, fet que cada any
es pressupostava però que no s’havia duit a terme.
Sotmesa a votació la proposta, la mateixa és aprovada per
cinc vots, del Sr. Batle i dels regidors pertanyents al
grup municipal del Partit Popular, els tres regidors
presents a la sessió i pertanyents al grup municipal
d’Entesa per Santa Eugènia-Unió Mallorquina s’abstenen.
ADAPTACIO COMPTABILITAT ORDRE EHA/4042/2004 DE 23 DE
NOVEMBRE.- Pren la paraula el Sr. Batle, el qual i de
conformitat amb el dictamen favorable emès per la Comissió
Informativa General en la seva reunió del passat dia 28 de
març, proposa al Ple:
-Als efectes de la liquidació de l’exercici de 2007 i a la
rendició de la compta general, es fa necessari realitzar la
dotació d’amortitzacions amb la següent proposta:

AMORTITZACIONS
Immaterial 100 %
Construccions 3 %
Instal·lacions tècniques 15 %
Altre Immobilitzat 15 %
Abans de passar a debatre la proposta, el Sr. Batle diu que
per part de l’Ajuntament s’ha sol·licitat un informe extern
a un economista sobre la situació de econòmica de
l’Ajuntament i ens ha aconsellat, entre altres qüestions,
que per que la comptabilitat reflexi una imatge fidel
s’hauria de procedir a l’amortització del patrimoni.
A continuació pren la paraula la Sra. Pou, com a portaveu
del grup municipal Entesa per Santa Eugènia- Unió
Mallorquina, la qual considera en relació a l’informe
sol·licitat que per part de l’equip de govern que es deixin
de mirar “bubotes” i es faci cas a la feina feta per
l’Intervenció municipal en relació al control comptable,
pel que i al tenir un tècnic qualificat per fer aquesta
feina considera absurd encarregar un informe i sobre tot
pagar mes de 6.000 € pel mateix.
Seguidament pren la paraula el Sr. Batle, el qual diu que
el que s’ha pretès amb l’informe es
posar mecanismes a
l’Intervenció per poder dur un control comptable més
rigorós i sobre tot el dur
la comptabilitat més
actualitzada i per això s’ha cregut més convenient
encarrega la comptabilitat del 2007 a una empresa
especialitzada en lloc de com es feia abans que havia de
venir una persona de Vilafranca. Per tant, aquests doblers
que sosté l’oposició es refereixen a la emissió del compte
general i memòria de l’exercici 2006 i la comptabilitat de
l’exercici 2007 i que per tant el cost econòmic es ajustat
a la feina a fer per dur al dia la comptabilitat.
Sotmesa a votació la proposta de Batlia, la mateixa es
aprovada per unanimitat.
CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE PALMA EN FOMENT DEL TRANSPORT
PÚBLIC.- Pren la paraula el Sr. Batle el qual, vist el
dictamen favorable emès per la Comissió Informativa General
en la seva reunió del passat dia 27 de març, proposa al
Ple:

-Aprovar un Conveni (que s’adjunta com annex) amb
l’Ajuntament de Palma per subvencionar als taujans que
utilitzin el transport urbà col·lectiu de viatgers que
presta l’EMT a Palma.
-Facultar al Sr. Batle per a la signatura de l’esmentat
conveni.
Seguidament el Sr. Batle dona lectura del Conveni, i posa
un exemple comptable sobre el que pagarien els taujans, ara
be diu que es difícil sabre la resposta que la signatura
d’aquest conveni tindrà.
A continuació intervè la regidora Sra. Pou, com a portaveu
del
grup
municipal
Entesa
per
Santa
Eugènia-Unió
Mallorquina, la qual diu que al seu grup li sembla bé la
signatura d’aquest Conveni ja que cada dia son molts els
taujans que es desplacen a fer feina a Palma i amb aquest
conveni s’els beneficia, si bé diu que seria convenient fer
un estudi sobre el cost que pot tenir per l’Ajuntament.
Sotmesa a votació la proposta, la mateixa és aprobada per
unanimitat dels assistents.
ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE LES ILLES BALEARS
(AMIB).- A proposta de Batlia, s’eleva al plenari de
l’Ajuntament, l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Eugènia a
l’Associació de Municipis de les Illes Balears (AMIB), amb
la voluntat de participar activament a tots els ents o
fòrums en defensa dels interessos municipals, que tenen
cabuda dins l’àmbit de les Illes Balears, per això:
El Ple acorda:
1r.- Aprovar l’adhesió de l´Ajuntament de Santa Eugènia a
l’AMIB.
2n.- Nomenar com a representant titular al Sr. Batle, i com
a representant suplent a la primera tinent de Batle Sra.
Jacqueline Volait Matrat.
Abans de sotmetre la proposta a votació, pren la parula la
regidora Sra. Pou, com aportaveu del grup municipal Entesa
per Santa Eugènia-Unió Mallorquina, la qual diu que el seu

grup votarà en contra ja que Santa Eugènia està dins la
FELIB i no veu necessari que s’hagi d’adherir a una altre
federació de municipis i pagar un altra quota.
Sotmesa la proposta a votació la mateixa és aprovada amb el
vot del Sr. Batle i dels quatre regidors pertanyents al
grup del Partit Popular, els tres regidors del grup
municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió Mallorquina, voten
en contra.
ADHESIÓ ALS COMPROMISOS D’AALBORG + 10 (DECLARACIÓ
D’EIVISSA).- Pren la paraula el Sr. Batle el qual dóna
lectura a la Declaració d’Eivissa sobre els compromisos de
la carta d’Aalborg + 10, que s’adjunta com annex.
Dita proposta es aprovada per unanimitat dels assistents.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ENTESA PER SANTA EUGENIA-UNIÓ
MALLORQUINA.- Pren la paraula la regidora Sra. Pou, com a
portaveu del grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió
Mallorquina, la qual dóna lectura a la següent moció:
L’Institut de Sineu acull uns 900 joves de 10 pobles de la
Mancomunitat del Pla, entre ells el nostre, aquest fet fa
necessari prendre totes les mesures adients per a garantir
al màxim possible la convivència entre totes les parts i
els resultats escolars.
Atès que consideram molt greu el fet d’agressió a un pare a
l’entrada del centre i també la seguretat dels nostres
alumnes consideram necessari la creació d’aquesta figura.
El policia tutor actua com a mediador en conflictes, com és
l’absentisme
conjuntament
amb
l’equip
directriu
i
d’orientació del centre educatiu així com amb la resta de
professionals dels serveis socials municipals. La creació
de la figura del policia tutor té molta acceptació a tots
els pobles, que cada vegada són més, on ja desenvolupa la
seva funció, essent molt vàlid per millorar els temes de
convivència, tant dins el centre com fora.
Entenem que hauria d’ésser la Mancomunitat del Pla
Mallorca la que hauria d’assumir la coordinació i
finançament d’aquesta figura ja que els joves que

de
el

assisteixen a l’IES de Sineu procedeixen de molts de pobles
del Pla.
La creació d’aquesta figura l’entenem més que necessària,
per això volem que també es traslladi aquesta moció a la
Conselleria d’Interior perquè els seus responsables en la
mateixa raó que formen a policies turístics, formin a
policies tutors amb finalitats preventives i disuasòries.
Dita moció és aprobada per unanimitat dels assistents.
PRECS I PREGUNTES.- La Sra. Pou, com a portaveu del grup
municipal d’Entesa per Santa Eugènia - Unió Mallorquina,
formula els següents precs i preguntes:
-

-

-

Quin
serà
el
cost
real
de
la
comptabilitat
encarregada a E.R.C.A.E.
Perquè l’Ajuntament s’ha donat de baixa de la Mutua
Balear.
Com està la implantació de l’Agenda Local 21 ja que el
dia 29 de desembre de 2007 es va presentar el
diagnòstic i en relació als treballs de dita Agenda
per quin motiu es va rescindir unilateralment el
contracte a l’empresa Gram.
Per què el Batle va argumentar que no s’adheria al
conveni proposat per Ordenació del Territori del CIM
per combatre la indisciplina urbanística dins sòl
rústic perquè tenia mitjans propis.
Si per part del Sr. Batle es pot aclarir la carta
enviada al Sr. Director General de Patrimoni en
relació a la incoació per part del CIM dels llogarets.

A la primera de les preguntes, el Sr.
contestarà ala propera sessió plenària.

Batle

diu

que

A la segona de les preguntes, el Sr. Batle contesta que
s’ha considerat que el servei prestat es deficient ja que
des de fa temps tenim una treballadora de baixa i no ens
han donat cap solució.
A la tercera, el Sr. Batle contesta que s’havia de treure a
concurs la contractació del Pla d’Acció de l’Agenda Local
21, tota vegada que la tècnica havia deixat l’empresa.

Sobre la quarta de les preguntes, el Sr. Batle contesta que
el que va dir es que per fer la gestió i inspecció del
control urbanístic es disposa d’un aparellador i d’un
zelador d’obres i que per part de la Mancomunitat s’està
elaborant un borrador de conveni i que si es dur endavant,
Santa Eugènia serà el primer municipi que s’adherirà i a
més diu que l’equip de govern està fent un control de la
disciplina urbanística bastant més estricte que l’anterior
equip de govern, basta mirar que hi ha més denuncies per
infraccions urbanístiques de gener a març de l’any 2008,
que en el mateix període de l’any anterior.
A la darrera de les preguntes, el Sr. Batle diu que les
declaracions fetes per la cap de l’oposició als mitjans de
comunicació son falses i errònies, ja que en principi el
nombre d’obres afectades per la incoació de BIC als
llogarets son 26, no 23, de les quals 20 ja han estat
finalitzades i no afectades per la suspensió, 3 son obres
que no s’ha iniciat i afectades per la suspensió i després
hi ha 3 obres majors en execució, per aquest motiu es va
demanar instruccions a la Direcció General de Patrimoni en
relació a n’aquestes tres obres, per sabre l’actuació que
s’ha de fer.
Aquesta Batlia i l’equip de govern es escrupulós en la
legalitat i no admetrà ni tolerarà que d’una manera
gratuïta, demagògica confonguis l’opinió pública, quan s’ha
actuat dins el marc de la normativa legal.
El Batle diu que creu que la cap de l’oposició ha de llegir
mes detingudament la Llei de Patrimoni, perquè entendre la
llei, no l’ha entesa. Aquest Ajuntament va fer una
suspensió de llicències i de conformitat amb Patrimoni,
s’han adreçat les obres edificades amb un reportatge
fotogràfic dins l’àmbit de col·laboració i bon enteniment
que hem de tenir les dues administracions. En cap moment
l’escrit assenyala una sol·licitud d’aixecament, sinó que
s’enviava la carta perque el Consell lliurament confirmes
la suspensió o l’aixeques.
Crec que estàs ben desorientada quan pretenguis que la
declaració de BIC suposi estucar els 8 adossats, això no ha
passat en cap declaració de BIC i no passarà a Santa

Eugènia, l’única responsable del desordre creat ets tu i
l’anterior equip de govern, amb una llicència d’obra amb
una discutible integració paisatgística i amb recursos
d’ARCA, GOB i veïnats.
La declaració de BIC no implica la paralització de les
obres, anau ben equivocats, es permeten construccions
interiors sempre que no s’augmenti volum. Es necessari
refrescar la memòria per saber qui ha perdut la coherència
i aquesta l’heu perduda vosaltres. Conve recordar-vos que
la declaració de BIC la vares sol·licitar tu com a
Batlessa, a la Junta de Govern del 03 d’abril de 2007. I si
dia 17 d’abril de 2007 hi havia un informe tècnic favorable
de la Comissió de Patrimoni per la declaració de BIC, la
situació en qualque moment havia de desembocar amb la
incoació de BIC.
El
Batle crida a l’ordre a la cap de l’oposició
les interrupcions dins la sessió plenària.

davant

Crec que el fet que la portaveu de l’oposició denuncii a
una taujana del poble davant la Guardia Civil, perquè
s’ajuntament estava tancat, per una solera de formigó dins
l’àrea d’incoacio de BIC diu molt poc a favor seu. Si la
política proteccionista del teu grup passa per controlar
l’urbanisme, crec que quan vares ser batlessa havies
d’haver fet molt més aturaments d’obres o denuncia per
exemple les ferreries clandestines que hi ha dins el poble.
Dins el mateix periòde de gener a març de l’any 2008, en
relació al 2007, aquest equip de govern ha fet quasi el
doble d’aturaments d’obres, per tant no pots donar-mos cap
lliçó.
La denúncia interposada davant la Guardia Civil m’agradaria
pensar
que
respon
a
ideals
proteccionistes
i
medioambientals, m’entristiria pensar que darrera hi ha
motivacions polítiques.
Els mitjans han de justificar l’objectiu i crec que amb la
teva actuació s’han soprepasat els límits de la concòrdia i
l’enteniment dins el poble.
No justific ni justificaré la realització d’unes obres en
el marc de la incoació de BIC, però de cap manera puc
comprendre que una taujana amb responsabilitat pública un

divendres sant en denuncii una altre, perque hi ha altres
formes i maneres d’actuar.
Aquest equip de govern no té cap compromís amb ningú,
d’això hem poder estar tranquils i no se si d’altres poden
dir el mateix.
Al gener de 2007, l’anterior equip de govern va mudar o
canviar la seva política urbanística i la seva coherència
va quedar en entredit, tots ja sabem de quina manera ho
vareu pagar. Per tant, deixau de banda coherències que
vosaltres no en podeu donar cap exemple damunt el BIC.
I sense haver més assumptes a tractar el Sr. President
aixeca la sessió essent les vint-i-una hores i quinze
minuts, de tot el qual com a Secretari donc fe.

“TARGETA CIUTADANA”

CONVENI INTERMUNICIPAL

A la ciutat de Palma, abril de 2008

REUNITS
D’una part, la. Sra. AINA CALVO SASTRE , amb el DNI
…………………, actuant en nom i representació de l’Ajuntament de
Palma (NIF P-0704000I), en la seva condició de batlessa presidenta de la corporació municipal, assistit pel
secretari general del ple d’aquesta, Sr. Agustín F. Estela
Ripoll.
D’una altra, el Sr. GUILLEM CRESPI SASTRE, amb el DNI
43.114.903-T,
actuant
en
nom
i
representació
de
l’Ajuntament de Santa Eugènia (CIF P-0705300-B), en la seva
condició de batle - president de la corporació municipal.
I, de l’altra, el Sr. ………………………., amb el DNI …………….,
actuant en nom i representació de l’Empresa Municipal de
Transports de Palma SA - EMT (NIF A-07152515), en la seva
condició de president d’aquesta entitat.
MANIFESTEN QUE:
L’Ajuntament de Santa Eugènia es troba interessat a
subvencionar el transport urbà col·lectiu de viatgers que
presta l’EMT a Palma, respecte dels seus veïns, amb les
mateixes
condicions
que
l’Ajuntament
de
Palma
té
establertes per als seus residents, a través de les
possibilitats que ofereix la tecnologia aplicada a la seva
Targeta Ciutadana.
L’Ajuntament de Palma i l’EMT - Palma estan disposats a
prestar la seva col·laboració per fer efectiva la voluntat
de l’Ajuntament de Santa Eugènia.
Consegüentment, reconeixent-se ambdues parts la capacitat
legal necessària per formalitzar el present document,
CONVENEN:

Primer. L’Ajuntament de Santa Eugènia demana inicialment el
reconeixement per als seus veïns dels perfils següents:
resident, escolar, Carnet Gran i Verd.
S’aplicaran a l’usuari de la Targeta Ciutadana amb perfil
reconegut per l’Ajuntament de Santa Eugènia les mateixes
tarifes que les establertes al quadre tarifari de línies
urbanes de l’EMT per als residents a Palma, vigent en cada
cas.
En
conseqüència,
l’Ajuntament
de
Santa
Eugènia
subvencionarà les diferències entre la tarifa de perfil no
resident i la reconeguda i aplicada al veí del seu
municipi, que actualment (amb l’ IVA inclòs) són les
següents:
Perfil Tarifa Diferència per subvencionar
(*)
No
resident..............................0,93
................................................ –
Resident........................................0,46
........................................... 0,47
Escolar
(9
a
16
anys)
....................0,31
........................................... 0,62
(**)
Escolar
(fins
a
8
anys).........
gratuït..............................
Carnet
Gran
i
Verd
.......................0,15
........................................... 0,78
(*) L’Ajuntament de Palma ja subvenciona en 0,17 € els no
residents que disposin de Targeta Ciutadana.
(**) Els escolars entre 5 i 8 anys han de disposar de
Targeta Ciutadana.
Aquest quadre de tarifes és el vigent actualment (BOIB núm.
29 de 19.02.05) i en cada moment s’adaptarà a les tarifes
que vagi aprovant l’Ajuntament de Palma.
Segon. L’EMT - Palma es compromet a acceptar les
cancel·lacions (pagament de tiquets) que es realitzin a la
seva flota a través de la Targeta Ciutadana, reconeixent
els perfils que ha sol·licitat l’Ajuntament de Santa
Eugènia i aplicant, consegüentment, el règim de tarifes
específic d’aquells.

A aquest efecte, l’Ajuntament de Palma introduirà la
modificació del programari de Targeta Ciutadana que permeti
reconèixer els perfils a què es refereix l’apartat
anterior.
El reconeixement del perfil de resident al municipi de
Calvià suposa gaudir de transbordament gratuït entre línies
urbanes de l’ EMT - Palma dins els 90 minuts següents al
primer embarcament, sense cap cost a facturar.
L’EMT - Palma assumeix la comissió que s’aplica a cada
càrrega/recàrrega del moneder de transports, a qualsevol
punt o establiment habilitats amb aquest efecte.
Tercer. L’EMT - Palma facturarà mensualment a l’Ajuntament
de Santa Eugènia les diferències de preus entre el que
s’hagi cobrat en el moment de la cancel·lació (viatge) i el
corresponent al perfil de no resident (amb l’IVA inclòs).
Aquesta facturació contindrà el nombre de viatges que hagi
realitzat el conjunt d’usuaris de cada perfil durant el
període objecte de facturació.
La forma de pagament serà l’estipulada entre ambdues parts.
Quart. En el supòsit que s’utilitzin tiquets d’emergència,
la implantació dels quals està prevista, perquè es trobi
pendent de fabricació i/o entrega la Targeta Ciutadana
sol·licitada, l’Ajuntament de Palma es farà càrrec de les
diferències (no resident - resident) corresponents a
aquestes cancel·lacions en efectiu i no es facturaran a
l’Ajuntament de Santa Eugènia com a tarifa subvencionada.

Cinquè. En tot el que no preveu aquest conveni, hom
s’ajustarà al que disposa el Decret de Batlia núm. 804/07,
de 26.01, regulador de les normes sobre sol·licitud i ús de
la Targeta Ciutadana (BOIB núm. 19, de 06.02.07), i altra
normativa que es dicti en el futur a l’efecte.
Això no obstant, per facilitar i agilitar la tramitació de
les sol·licituds de la Targeta Ciutadana, els ajuntaments
de Palma i Santa Eugènia establiran els circuits especials
de tramitació que resultin més convenients en cada moment.
L’Ajuntament de Santa Eugènia proposarà el sistema que
consideri més adequat per acreditar els perfils que associa

als seus veïns, el qual serà reconegut per l’Ajuntament de
Palma, que no assumirà cap responsabilitat sobre la seva
procedència o improcedència.
L’Ajuntament de Santa Eugènia haurà d’establir els terminis
de revisió/caducitat de perfils, als efectes de la seva
anul·lació, modificació o validació, així com el sistema
que adopti per facilitar la informació adequada a
l’Ajuntament de Palma per a la seva incorporació als
aplicatius informàtics.
La determinació dels circuits especials de tramitació i
gestió s’annexarà al present Conveni.
Sisè. A les sol·licituds de targetes ciutadanes expedides
com a conseqüència del present Conveni, figurarà, a més de
l’escut de l’Ajuntament de Palma, el de Santa Eugènia.
Setè. Es crearà una comissió de seguiment del present
Conveni integrada per representants dels Ajuntaments de
Palma
i
Santa
Eugènia
per
tal
d’assegurar-ne
el
desenvolupament adequat i resoldre la problemàtica que es
pugui plantejar.
Vuitè. La vigència del present conveni finalitzarà el 31 de
desembre de 2008, i es prorrogarà automàticament per
anualitats, llevat que una de les parts el denunciï amb un
mes d’antelació al terme inicial del Conveni o qualsevol de
les seves pròrrogues. L’Ajuntament de Santa Eugènia podrà
denunciar el conveni dins el mes següent a la data de
l’aprovació municipal de la revisió anual del quadre de
tarifes.
I, com a prova de conformitat amb tot el que s’hi manifesta
i convé, signen el present Conveni - marc per triplicat i a
un sol efecte, en la data i al lloc de l’encapçalament,

La batlessa de Palma,
Aina Calvo Sastre
El President de l’EMT
Davant meu, el secretari del
Ple l’Ajuntament de Palma
Agustín F. Estela Ripoll

El batle de Santa Eugènia,
Guillem Crespí i Sastre

CONVENI INTERMUNICIPAL - “TARGETA CIUTADANA”
Ajuntaments de Palma i Santa Eugènia
ANNEX
CIRCUIT DE TRAMITACIÓ
1. Les sol·licituds de Targeta Ciutadana (recollida de
dades) es presentaran a l’Ajuntament de Santa Eugènia,
conformement al model adjunt i s’introduiran al producte
informàtic que, a l’efecte, subministrarà i instal·larà
l’Ajuntament de Palma amb caràcter gratuït.
El personal funcionari de l’Ajuntament de Santa Eugènia
subscriurà l’imprès de sol·licitud, per delegació de firma
del de Palma.
2. L’Ajuntament de Santa Eugènia trametrà al de Palma,
mitjançant suport magnètic (disquet) o via telemàtica per
Internet (e-mail: targ.ciutadana@a-palma.es), la relació de
sol·licituds amb les seves dades i el perfil que reconeix
als interessats.
Periòdicament i per conducte ordinari, l’Ajuntament de
Santa Eugènia trametrà al Gabinet General Tècnic de
l’Ajuntament de Palma (plaça de Cort, 1, 07001) els suports
físics originals de les sol·licituds (impresos).
3. Així mateix, es tramitaran davant l’Ajuntament de Santa
Eugènia les sol·licituds de reposició per deteriorament,
pèrdua i sostracció, així com la renovació i la modificació
de perfils.
Aquestes sol·licituds es trametran a l’Ajuntament de Palma
seguint el mateix procediment assenyalat a l’apartat
anterior.
4. L’Ajuntament de Palma estamparà les targetes, sigui quin
sigui el tipus de sol·licitud i les trametrà a l’Ajuntament
de Santa Eugènia perquè les entregui a la persona
interessada, contra rebut.
5. L’Ajuntament de Santa Eugènia facilitarà al de Palma la
relació de perfils i el període de validesa per a cadascun.
Les altes de perfils s’establiran respecte de la data de
sol·licitud i tindran una validesa igual al període indicat
per l’Ajuntament de Santa Eugènia per a cada perfil.

L’Ajuntament de Santa Eugènia facilitarà l’actualització de
perfils (caducitat, modificació o validació) al de Palma
pel procediment que s’estableix al punt segon d’aquest
annex, després de la seva introducció en el producte
informàtic a què es refereix el punt 1.
6. Els residents al terme municipal de Santa Eugènia que ja
fossin titulars de la Targeta Ciutadana, expedida abans de
la data del present Conveni, hauran de presentar la
sol·licitud de reconeixement de perfil davant l’Ajuntament
de Santa Eugènia, de la mateixa manera que l’establerta al
punt 1 del present annex.
7. Els usuaris de la Targeta Ciutadana del municipi de
Santa Eugènia que vulguin donar a conèixer incidències
podran dirigir-se indistintament a l’Ajuntament de Santa
Eugènia o al de Palma. Aquest assumirà en ambdós casos la
informació sobre les reclamacions, llevat del supòsit que
es refereixin a reconeixements de perfil, que assumirà
l’Ajuntament de Santa Eugènia.
8. Les presents normes de gestió podran ser modificades a
proposta de la Comissió de Seguiment Intermunicipal
prevista en el Conveni, per tal de millorar i agilitar els
circuits de tramitació i atenció a l’usuari.
9. En tot el que preveu el present annex, hom s’ajustarà al
que disposa el Decret de Batlia núm. 804/07 de 26.01, (BOIB
nº 19 de 06.02.07) regulador de les normes sobre
sol·licitud i ús de la Targeta Ciutadana, i altra normativa
que en el futur es dicti a l’efecte.
Palma, abril de 2008

DECLARACIÓ D´ EIVISSA

L´Ajuntament de Santa Eugènia integrant de la Xarxa Balear
de Sostenibilidat ( XBS ), que ha desenvolupat l´AL21 del
seu municipi,
CONEIXEDOR
Dels principis proposats a la Cimera de Rio ( 1992),
posteriorment redefinits a la Carta d´Aalborg ( 1994 ) i
als compromisos d´Aalborg +10 (2002 ),
Compromisos d´Aalborg:
1 Gobernabilitat.- Ens comprometem a potenciar els postres
processos de presa de decisions mitjançant una democràcia
més participativa.
2 Gestió local cap a la sostenibilitat.- Ens comprometem a
implementar cicles de gestió eficaços, des de la seva
formulació fins a la seva implementació i avaluació.
3 Béns naturals comuns.- Ens comprometem a assumir
plenament la responsabilitat de protegir, preservar i
garantir un accés equitatiu als béns naturals comuns.
4 Consum i elecció d´estils de vida responsables.- Ens
comprometem a adoptar i facilitar l´ùs prudent i eficient
dels recursos i a encoratjar el consum i la producció
sostenibles.
5 Urbanisme i disseny.- Ens comprometem a atorgar un paper
estratègic a l’urbanisme i el disseny per resoldre els
problemes ambientals, socials, econòmics, culturals i
relatius a la salut en benefici de tots.
6
Millor
mobilitat,
menys
trànsit.Reconeixem
la
interdependència del transport, la salut i el medi ambient,
i ens comprometem a promoure enèrgicament opcions de
mobilitat sostenibles.

7 Acció local per a la salut.- Ens comprometem a protegir i
promoure la salut i el benestar dels postres ciutadans.
8 Una economia local activa i sostenible.- Ens comprometem
a crear i garantir una economia local pròspera que doni
accés al treball sense perjudicar el medi ambient.
9 Igualtat social i justícia.- Ens comprometem a assegurar
comunitats inclusive i solidàries.
10 Del local al global.- Ens comprometem a assumir la
nostra responsabilitat global a favor de la pau, la
justícia, la igualtat, el desenvolupament sostenible i la
protecció del clima.
CONSCIENT QUE
El futur de les Illes s’ha de basar en el desenvolupament
sostenible dels nostres municipis amb l’objectiu d’oferir
una major qualitat de vida basada en la integració, la
creativitat, la prosperitat i la sostenibilitat,
ES COMPROMET A
Adherir-se als Compromís d´Aalborg ( A+ 10) en el termini
d’un any des de la data i a
tenir-los en compte en
l’elaboració, funcionament i actualitzacions de la nostra
Agenda Local 21, Aixa com en totes les actuacions que el
nostre ajuntament dugui a terme.

