
 
 
 
 
 
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CEL EBRADA 
EL DIA 12 DE FEBRER DE 2013, PER L´AJUNTAMENT EN PL E. 

 
A Santa Eugènia a dotze de febrer de dos mil tretze , 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 extraordinària en primera convo catòria. 
 
SENYORS ASSISTENTS: Batle-President, Sr. Guillem Cr espí 
Sastre; Regidors: Sra. Jacqueline Volait Matrat, Sr . 
Francisco Martorell Canals, Sr. Sebastián Alorda Ro ig, Sr. 
Antoni Coll Ballester, Sr. Joan Riutort Crespí i Sr . Miquel 
Àngel Coll Canyelles. No assisteix havent excusant la seva 
absència la Sra. María José Bover Millanes i el Sr.  Lorenzo 
J. Sastre Crespí. 
 
Essent les 18.15 hores el Sr. Batle declara oberta la 
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent: 
 
MOCIÓ BATLIA PER LA DOTACIÓ DE PERSONAL DOCENT PER AL CURS 
2013-14 DE L’IES SANTA MARIA I DE REINICI DE L’EXPE DIENT DE 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE NOU IES SANTA MARIA.- Atès que 
el Ple d’aquesta corporació aprovà per unanimitat e n sessió 
celebrada el dia 27 de novembre del 2008 acordà per  
unanimitat l’oferta de la parcel·la número 159 al p olígon V 
del terme municipal de Santa Maria del Camí per a l a 
construcció de l’IES Santa Maria, i que es comunicà  
oficialment a la Conselleria d’Educació i Cultura e n data 
de desembre de 2008.  
 
Atès que el Ple d’aquesta corporació aprovà per una nimitat 
en sessió celebrada dia 31-03-2011 va adoptar per 
unanimitat els acords que es transcriuen literalmen t a 
continuació: a)Ofertar tots els espais desocupats d e 
l’antic CP ubicat a la Plaça Andreu Torrens per imp artir 
els ensenyaments d’ESO, donat que aquesta proposta 
suposaria un estalvi per a l’administració, al no h aver 
d’acondicionar terrenys ni emprar aules prefabricad es. 
L’oferta seria temporal mentre s’executen les obres  de 
construcció de l’institut al nostre municipi. B)Ofe rtar les 
instal·lacions del Camp Municipal d’Esports “Antoni   
 



 
 
 
 
Gelabert” mentre s’utilitzin els espais de l’antic Col·legi 
Públic. 
 
Atès que les AMIPA de l’IES Santa Maria, del CEIP M elcior 
Rosselló i Simonet, del CEIP Mestre Guillemet han 
sol·licitat per registre a la Direcció General de 
Planificació, Inspecció i Infraestructures Educativ es dels 
punts primer i segon de la següent moció. 
 
Atès que els Consells Escolars del CEIP Melcior Ros selló i 
Simonet en data 23 de gener de 2013, del CEIP Mestr e 
Guillemet en data 28 de gener de 2013 han aprovat p er 
unanimitat sol·licitar a la Direcció General de 
Planificació, Inspecció i Infraestructures Educativ es el 
punts primer i segon de la següent moció. 
 
Atès que el Consell Escolar de l’IES Sant Marçal-IE S Santa 
Maria avalà en data 14 de desembre de 2012 els punt s primer 
i segon de la present moció i ho comunicà a la Dire cció 
General de Planificació, Inspecció i Infraestructur es 
Educatives, i que aprovà per unanimitat al Consell Escolar 
del dia 28 de gener de 2013 els punts primer i sego n de la 
següent moció. 
 
L’Ajuntament de Santa Eugènia, en la sessió plenàri a 
extraordinària celebrada el dia 12 de febrer de 201 3, 
aprovà el següent acord per unanimitat: 
 
Primer.- Instar a la Direcció General de Planificac ió, 
Inspecció i Infraestructures Educatives que realitz i la 
convocatòria i nomenament d’Equip Directiu complet de l’IES 
Santa Maria pel curs 2013-2014. Convocatòria i dota ció de 
la plantilla orgànica de personal docent de 1er-2ón  i 3r 
d’ESO i d’administració per al curs 2013-2014. De t al 
manera que a 1 de setembre del 2013 l’IES Santa Mar ia 
tengui tota la dotació del personal docent i 
d’administració i serveis que requereix. 
 
Segon.- Instar a la Direcció General de Planificaci ó, 
Inspecció i Infraestructures Educatives que reinici i la 
tramitació de tot l’expedient del Projecte construc ció 
edifici IES Santa Maria:  recepció del solar cedit per 
l’Ajuntament de Santa Maria del Camí a novembre del  2008, 
encàrrec del projecte de construcció del nou IES al s espais 
ofertats per l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, comissió  



 
 
 
 
 
 
de seguiment del projecte, dotació de partida 
pressupostària pel 2013 i 2014, calendari de licita ció de 
les obres. Establir un calendari de terminis de l’e xecució 
de l’expedient del nou IES Santa Maria del Camí. 
 
Tercer.- Es sol·licita resposta escrita i documenta da per 
part de la Direcció General de Planificació, Inspec ció i 
Infraestructures Educatives que de les dues peticio ns a 
l’Ajuntament de Santa Maria del Camí. 
 
Quart.- Comunicar l’acord a la Direcció General de 
Planificació, Inspecció i Infraestructures Educativ es. 
 
Sotmesa a votació l’esmentada moció, la mateixa és aprovada 
per unanimitat dels assistents. 
 
I sense haver més assumptes a tractar el President aixeca 
la sessió essent les devuit hores i trenta minuts, de tot 
el qual com a Secretari-acctal., estenc l’acta. 
 
 


