
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 25 DE MARÇ DE 
2014, PER L´AJUNTAMENT EN PLE. 

 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 2/2014 
Caràcter: Ordinari 
Data: 25 de març de 2014 
Hora d’inici: 18.05 hores 
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial 
 
Assistents 
 

-  Francisco Martorell Canals, Batle-president 
-  Jacqueline Volait Matrat, regidora (grup PP) 
-  Sebastián Alorda Roig, regidor (grup PP) 
-  Maria José Bover Millanes, regidora (grup PP) 
-  Lorenzo Juan Sastre Crespí, regidor (grup PP) 
-  Gaspar Villonga Bover, regidor (grup PP) 
-  Antoni Coll Ballester, portaveu (grup Més per Santa  

Eugènia) 
-  Joan Riutort Crespí, regidor (grup Més per Santa 

Eugènia) 
-  Miquel Àngel Coll Canyelles, portaveu (grup PSIB-PS OE) 
-  Xavier-Lluís Bacigalupe i Blanco, secretari.  

 
Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Decrets i actuacions de la Batlia. 
3. Proposta d’acord per a commemorar el 700è aniver sari de 
la mort de  Ramon Llull i proclamar els anys 2015 i  2016 
Anys Ramon Llull. 
4. Aprovació del nivell de coneixements de llengua catalana 
de la Policia Local. 
5. Moció de suport als treballadors de Coca Cola. 
6. Moció per a modificar la superfície mínima edifi cable 
per a ús d’habitatge a sòl rústic. 
7. Precs i preguntes.  
 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
 
L’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada  el dia 
31 de gener de 2014, és aprovada per unanimitat.  
 



2. Decrets i actuacions de la Batlia 
 
El Batle dóna compte de les següents disposicions o ficials: 
 
-Del Decret de Batlia de 14 de febrer de 2014, d’ar xivament 
d’expedient sancionador per infracció urbanística a l 
polígon 2, parcel·la 848, per demolició voluntària de la 
porxada i restitució a la legalitat. 
 
-Del Decret de Batlia de 14 de febrer de 2014, de 
l’aprovació de la llista definitiva d’aspirants de la 
convocatòria per cobrir de forma interina el lloc d e 
treball de secretaria-intervenció de l’agrupació de ls 
Ajuntaments de Búger i Santa Eugènia, mitjançant co ncurs. 
 
3. Proposta d’acord per a commemorar el 700è aniver sari de 
la mort de  Ramon Llull i proclamar els anys 2015 i  2016 
Anys Ramon Llull 
 
El Batle ofereix una explicació succinta de la prop osta 
d’acord institucional remesa pel Consell de Mallorc a, i que 
consta del següent text: 
 
Proposta d’acord per a commemorar el 700è aniversar i de la 
mort de Ramon Llull i proclamar els anys 2015 i 201 6 Any 
Ramon Llull. 
 
Al primer Congrés Internacional de Lul·lisme, que t ingué 
lloc el 1960, com també a la revista Estudios Lulia nos, 
dirigida per la Maioricensis Schola Lullistica i a la qual 
han col·laborat els lu·listes i medievalistes d’arr eu del 
món, ens recordaren que Ramon Llull és un dels home s més 
savis entre els savis d’aquells admirables segles X III i 
XIV. 
 
Ramon Llull va néixer a la Ciutat de Mallorca entre  els 
anys 1232 i 1236. Per tant, Llull formà part de les  
primeres tongades de mallorquins cristians nascuts després 
de la conquista de Jaume I, moment en què l’illa 
s’incorporà a la Corona d’Aragó. Son pare pertanyé a la 
cort reial, la qual cosa explica que el jove Ramon visqués 
els trenta primers anys de la seva vida en un ambie nt 
cortesà-arribà a ocupar el càrrec de senescal de la  taula a 
les ordres de qui seria sempre amic, el príncep Jau me 
(futur Jaume II de Mallorca). El 1257 es casà amb l a 
donzella Blanca Picany, amb qui va tenir dos fills:  Domingo 
i Magdalena. D’aquells anys, el mateix Llull, ja de  vell, 
recordava: “Jo era un home casat amb fills, bastant  ric, 
dissolut i mundà”. La ciutat sense fronteres que el  va 



veure néixer i créixer era la capital d’un nou regn e, 
sorgit enmig de la mar occidental mediterrània, end insada 
en un ambient de colors, de matisos i de gran diver sitat, 
fruit de la coexistència d’un cristianisme llatí fr onterer 
amb els mons islàmic, bizantí i jueu, mons autònoms  però no 
independents. 
 
Aquesta realitat mediterrània, juntament amb la cri si per 
la qual passava l’Església llatina, sacsejada pels vents 
tramuntanals de les heretgies o les denúncies i les  
reivindicacions dels moviments cristians pauperiste s i 
espirituals, i amb el desconhort que li suposava el  rumb 
que havia pres la seva mundana i cortesana vida, pr ovocà en 
Llull l’experimentació d’una conversió fulgurant. L a 
conversió del jove mallorquí significarà un canvi d e rumb 
radical a la seva vida, on la recerca i l’afany per  a 
aconseguir la unitat de tots els homes envers la se va 
relació amb Déu, marcarà tot el seu itinerari vital  durant 
la resta de la seva vida. 
 
D’aquesta manera aprengué l’àrab, estudià filosofia , 
teologia, i altres ciències al monestir de la Real de 
Palma. La seva recerca d’un sistema que permetés du r 
endavant els seus objectius missioners el dugué a v iure com 
un ermità al puig de Randa, on elaborà, per “inspir ació 
divinal” el seu Ars, el sistema pel qual s’aconsegu iria la 
unitat espiritual de tots els homes. Amb el suport del rei 
de Mallorca, el seu amic Jaume II, fundà, a la bell a 
contrada de Miramar, un col·legi de missioners, fut urs 
aprenents de llengües i del seu Ars. 
 
Dugué a terme aquesta tasca amb l’actitud d’un “fol l 
d’amor”; és a dir, amb la follia i l’esperit que va  
aprendre darrera les passes i l’exemple del seràfic  pare de 
sant Francesc, per la qual cosa, a la ciutat d’Assí s 
estant, ingressà com a terciari seglar. Viatjà per tota la 
Mediterrània i per moltes terres de la cristiandat.  Fou 
magister a la Universitat de París. Parlà a papes, discutí 
amb rabins, sultans i savis sarraïns; també n’apren gué. 
Predicà a esglésies, sinagogues i mesquites, sovint  posant 
en perill la pròpia vida. Sense que fos la seva int enció, 
escampà el nom de Mallorca pertot arreu. 
 
Fruit de la seva tasca i de la seva curolla, ens de ixà en 
herència vint-i-un volums en llengua romanç i trent a-cinc 
en llengua llatina. A més d’aquest immens llegat, l a 
collita ha estat copiosa al llarg dels segles. Ramo n Llull, 
en paraules d’Antoni Oliver C.R. “ès avui més viu i  més 
present que mai. Moltes de les seves intuïcions són  plenes 



d’actualitat, i l’exemple de la seva vida és una cr ida a 
l’abraçada de tota la humanitat, que ell ja propugn ava, i 
de la qual els humans encara no ens hem adonat”. 
 
Mallorca, per la vida exemplar duita per Llull, li ha retut 
tribut des dels temps medievals amb la intitulació de beat, 
realitat que fou recollida i acceptada pel papa Piu s IX, 
qui reconegué el culte com a beat del Tercer Orde F ranciscà 
(actual Orde Franciscà Seglar, OFS). Per tot el que  s’ha 
exposat s’entén que el beat Ramon Llull hagi estat 
proclamat durant segles per les generacions de mall orquins, 
cappare intel·lectual i espiritual del nostre antic  Regne 
de Mallorca. 
 
Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent, 
 
ACORD 
 
1-Declarar els anys 2015 i 2016 Any Ramon Llull, en  
commemoració del 700è aniversari de la seva mort, e n línia 
amb la moció que va aprovar el Senat i l’acord pres  per 
l’Ajuntament de Palma. 
 
2-Impulsar i donar a conèixer la figura i les obres  del 
beat Ramon Llull amb l’objectiu de divulgar promoci onar i 
potenciar els actes de commemoració tant a través d els 
diferents departaments del Consell Insular de Mallo rca com 
amb altres institucions polítiques, civils i religi oses. Es 
col·laborarà especialment amb els congressos i els actes 
organitzats per la Diòcesi de Mallorca i per la fam ília 
franciscana, especialment amb el terciaris de l’Ord re 
Franciscà Seglar. 
 
3-Convidar totes les entitats i institucions públiq ues i 
privades que ho vulguin, a participar coordinadamen t en 
aquesta commemoració. 
 
4-Traslladar aquest acord a la Casa Reial, als gove rns 
d’Espanya i de les Illes Balears, al Parlament de l es Illes 
Balears, als consells insulars de Menorca, d’Eiviss a i de 
Formentera, a l’Ajuntament de Palma i a les institu cions 
representatives dels territoris continentals que fo rmarem 
l’antiga Corona de Mallorca (el Rosselló, la Cerdan ya i 
Montpeller); als ajuntaments de Valldemossa i Algai da, a la 
Diòcesi de Mallorca, als ministres provincials dels  
Terciaris Franciscans Seglars (OFS), del Tercer Ord e 
Regular (TOR), dels framenors caputxins (OFM cap.),  dels 
framenors (OFM), i als missioners dels Sagrats Cors ; a la 
Universitat de les Illes Balears, especialment a la  Càtedra 



Ramon Llull; a la UNED, com també als organismes o les 
institucions que s’hagin volgut afegir a l’efemèrid e. 
 
S’ha de traslladar aquest acord del Ple a la Genera litat 
Valenciana, a la Generalitat de Catalunya, a l’Inst itut 
Ramon Llull i a la Xarxa de Municipis per Ramon Llu ll. 
 
El senyor Coll Ballester exposa que al text es fa 
referència a la llengua d’escriptura de Ramon Llull  com a 
“llengua romanç”, i que s’hauria de deixar clar que  era la 
llengua catalana. Proposa que en la declaració que es faci 
s’incideixi més en el paper de Ramon Llull coma lit erat, i 
no tant en els aspectos religiosos. 
 
El senyor Coll Canyelles, es manifesta d’acord a ca nviar la 
denominació de “romanç” per “catalana”. 
 
El Batle exposa que el text aprovat serà remés, tal  i com 
es proposa a l’escrit enviat pel Consell de Mallorc a. 
 
El senyor Coll Ballester anuncia el vot favorable d el seu 
grup, malgrat que troba que la referència lingüísti ca no 
sigui l’adequada. 
 
El senyor Coll Canyelles anuncia el seu vot favorab le. 
 
El Batle anuncia el vot favorable del seu grup. 
 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unan imitat 
dels assistents. 
 
4. Aprovació del nivell de coneixements de llengua catalana 
de la Policia Local 
 
El Batle exposa que des de la conselleria d’Adminis tracions 
Públiques s’ha requerit que el Ple hi aprovi una ad aptació 
a la normativa autonòmica del nivell obligatori de 
coneixement de la llengua catalana a les places de Policia 
Local, de forma que sigui un requisit el nivell B2,  atès 
que l’Ajuntament no té una relació de llocs de treb all, i 
que no hi havia establert cap nivell mínim obligato ri. 
 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unan imitat 
dels assistents.  
 
5. Moció de suport als treballadors de Coca Cola 
 
El Batle explica que es presenta una proposta conju nta de 
moció en suport als treballadors de l’empresa Coca Cola 



afectats per l’expedient de regulació d’ocupació, i  de 
rebuig al sistema de reducció de personal que porta  a terme 
l’empresa que no es troba en una situació de fallid a. 
 
La proposta té el següent redactat: 
 
ASSUMPTE: REBUIG AL TANCAMENT DE LA PLANTA EMBOTELLADORA DE 
COCA-COLA A PALMA 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Coca-Cola Iberian Partners ha presentat un expedien t de 
regulació d'ocupació (ERO) que afectarà un total de  1.250 
treballadors i ha comunicat el tancament de quatre de les 
seves onze plantes embotelladores a Espanya. 
En el marc d'aquest procés, la companyia de begudes  
refrescants també ha comunicat el tancament de la p lanta de 
Palma de Mallorca. 
 
L’embotelladora de Coca-Cola a Palma ha estat un de ls 
exemples de gestió d’una fàbrica durant dècades. Es tudiants 
d’arreu de la nostra illa han visitat les seves 
instal·lacions per a comprovar, in situ, com funcio na una 
cadena de producció a l’engròs. 
 
La companyia te uns beneficis de 900 milions d’euro s 
anuals, i en factura més de 3.000. “Eliminar duplic itats, 
unificar criteris i aconseguir un model de gestió m és 
eficient” és la seva excusa per a procedir a l’acom iadament 
de més d’un miler de persones.  
 
El ple de l’ajuntament de Santa Eugènia disconforme  amb els 
arguments que Coca-Cola Iberian Partners ha exposat  per dur 
a terme el seu tancament de la embotelladora de Mal lorca, 
considerant profunda una injustícia les mesures ado ptades i 
davant de la prepotència que l’empresa ha excercit davant 
els seus treballadors. 
 
ACORDA: 
 
1.- Comunicar a Coca-Cola Iberian Partners i al Com itè de 
empresa la solidaritat de l’Ajuntament de Santa Eug ènia amb 
els treballadors i les seves famílies. 
 
2- Instar a Coca Cola Iberian Partners a reconsider ar la 
seva decisió i que procedeixi a retirar l’ERO i el 
tancament de la planta embotelladora de Palma. 
 



3- L’ajuntament de Santa Eugènia no comprarà cap pr oducte 
ni subproducte que comercialitzi la empresa COCA-CO LA, fins 
que no siguin ateses les consideracions del punt an terior. 
 
4.- Que l’Ajuntament de Santa Eugènia actuarà igual ment en 
qualsevol empresa que actui com l’empresa Coca-Cola .  
 
El senyor Coll Ballester, exposa que s’ha acordat f er més 
general la moció i no sols estendre els seus efecte s a la 
Coca Cola, sinó a la resta d’empreses que acomiaden  
personal de forma massiva  malgrat que tenguin bene ficis. 
 
El Batle creu que aquesta proposta és un granet d’a rena, 
perquè no es pot canviar el sistema d’economia de m ercat, 
però que una petita actuació municipal és important  
sobretot en el que respecta al personal de la plant a 
embotelladora de Mallorca. A més, planteja l’oportu nitat 
que aquesta acció provoqui un efecte dominó a altre s 
àmbits. 
 
El senyor Coll Canyelles, considera que és un símbo l de 
rebuig que pot tenir repercussió pública, malgrat q ue 
l’expedient de regulació estigui pactat amb els sin dicats a 
dia d’avui. 
 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unan imitat 
dels assistents.  
 
6. Moció per a modificar la superfície mínima edifi cable 
per a ús d’habitatge a sòl rústic 
 
El Batle proposa la retirada del tema de l’ordre de l dia i 
la constitució d’un grup de feina per a conèixer el  
procediment adequat per a la modificació. 
 
Arribats a aquet punt, el Batle proposa la inclusió  per 
urgència d’un punt nou a l’ordre del dia per a deba tre i, 
si escau, aprovar una moció conjunta en contra de l es 
prospeccions petrolíferes a la Mediterrània. 
 
Atès que no hi era a l’ordre del dia de la convocat òria es 
presenta a votació la inclusió per urgència, que és  
aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
7. Moció en contra de les prospeccions petrolíferes  a la 
Mediterrània 
 
El Batle dóna lectura a la proposta de moció conjun ta dels 
tres grups municipals, amb el redactat següent: 



 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Aturem els estudis de prospeccions marines al Medit errani 
 
1-Aquests estudis posen en perill els ecosistemes m arins, 
especialment les poblacions de cetacis. En aquest s entit, 
són coneguts els danys acústics que es produeixen s obre els 
peixos, cefalòpodes, cetacis i coralls. Cal destaca r que 
l’àrea d’estudi és enorme i afecta zones d’alt valo r 
ecològic i passos de fauna migratòria. Cal tenir pr esent 
que en aquesta àrea hi ha poblacions de cetacis de gran 
importància, protegits per diferents Directives, co m la 
Directiva Hàbitats (Directiva 92/42/CEE), la Llei d el 
Patrimoni Natural i la Biodiversitat 42/2007 i la L lei 
41/2010 de Protecció del Medi Marí. 
 
2-Hem d’avançar cap a sistemes energètics sostinibl es tot 
començant a treballar en una transició cap a un mod el on 
els recursos es destinin a les activitats essencial s. 
Recordem que aquesta zona té el turime  i la pesca com a 
principals sectors econòmics. Les prospeccions mari nes i la 
posible explotació d’hidrocarburs a la zona, podrie n 
suposar greus efectes sobre aquests sectors. 
 
3-La fi del petroli és cada dia més a prop i tècniq ues com 
el fracking o les prospeccions marines no donen res posta a 
aquella situació. Cal apostar per un canvi de siste ma 
energètic basat en la reducció del consum i la util ització 
d’energies netes i renovables. 
 
ACORDA: 
 
1.-Rebutjar qualsevol estudi per fer prospeccions d ins el 
Mediterrani. 
 
2.-Sol·licitar l’aturada immediata dels estudis de 
prospeccions marines al mar Mediterrani. 
 
El senyor Coll Ballester manifesta que és un tema q ue ha 
aconseguit unanimitat a la societat, pel que poc mé s es pot 
afegir. 
 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unan imitat 
dels assistents.  
 
8. Precs i preguntes 
 



El Batle informa de la incorporació del nou Secreta ri-
Interventor a l’Ajuntament, que ocuparà de forma te mporal 
el càrrec mentre la titular gaudeix del permís de 
maternitat. 
 
El senyor Coll Ballester exposa que al pressupost d e 2013 
el seu grup va votar a favor amb el grup PP en dos punts, 
relatius a la instal·lació de bancs de pedra per a la gent 
gran al camí de Ses Olleries i la instal·lació d’om bratge a 
un parc infantil, però que no es varen complir, i q ue 
potser no hi haurà la mateix disposició al pressupo st 2014. 
 
El Batle informa que manté el compromís d’aquestes 
actuacions al llarg de 2014, i exposa altres actuac ions 
fetes, o en curs, en tema de millora de camins públ ics. 
 
El senyor Coll Ballester vol saber quina és la valo ració de 
l’equip de govern de la participació ciutadana a le s festes 
de Sant Antoni i el Carnaval d’enguany, atès que s’ han 
donat premis a les carrosses, però així i tot va ha ver 
persones del poble que hagueren de participar al Ca rnaval 
de Santa Maria. 
 
El Batle respon que alguns ciutadans varen proposar  la 
dinamització de les festes amb la instal·lació de d os 
foguerons, incloent la posada de terra sobre l’asfa lt i la 
neteja de la mateixa. La participació estimada als 
foguerons ha estat d’unes 800 persones. Quant als p remis, 
informa que es va intentar que tothom pogués tenir un premi 
similar, tret dels primers de cada categoria. En aq uest 
cas, la participació va ser de 14 carrosses. A més,  explica 
que a Ses Alqueries no hi va haver cap petició de f ogueró. 
Quant al Carnaval, es va fer una Rueta, però no hi hagué 
prou demanda i no es preveia prou participació per 
coincidir amb les rues de Santa Maria o del bar Es Cargol. 
Informa, per últim, que tenia coneixement que una c olla 
taujana havia participat a Santa Maria, però no s’h avia fet 
cap demanda d’actuació a l’Ajuntament. 
 
El senyor Coll Canyelles demana quins són els proje ctes que 
s’han presentat a la convocatòria del Pla d’Obres i  Serveis 
POS) del Consell de Mallorca. 
 
El Batle respon que són els projectes que s’havien 
aparaulat amb els grups municipals: parc infantil, vestuari 
del camp de futbol, i diversos asfaltats de carrers  i 
camins. A més, explica que es té previst fer un par c verd, 
finançat amb part del retorn d’aportacions excessiv es fetes 
a la Mancomunitat del Pla per la gestió dels residu s; la 



millora del Peu des Puget, finançat amb el programa  LEADER; 
i l’adequació de l’antiga via del tren. 
 
El senyor Coll Ballester informa que el carrer de C an 
Floret no té un asfaltat adequat. A més, demana si s’ha 
previst una aportació addicional a Sencelles per le s obres 
de millora dels vestuaris i instal·lacions del 
Poliesportiu. 
 
El Batle contesta que s’ha de veure la repercussió 
econòmica a l’Ajuntament de Sencelles de les repara cions i 
manteniment de les instal·lacions, incloses les act uacions 
obligades per ENDESA, d’adequació de les línies d’a lta 
tensió. 
 
El senyor Riutort exposa que els vestuaris del Poli esportiu 
s’han de reformar perquè estan en molt mal estat. 
 
El Batle respon que cal saber si els usuaris, espec ialment 
els equips infantils, fan un ús correcte de les 
instal·lacions. 
 
El senyor Coll Ballester diu que la solució potser passaria 
per fer uns vestuaris més amples. 
 
El Batle respon que s’han fet actuacions d’inversió  durant 
aquests temps per a millorar les instal·lacions, co m els 
vestuaris prefabricats. 
 
El senyor Riutort planteja l’oportunitat d’utilitza r els 
vestuaris de la piscina. 
 
El senyor Alorda respon que també ajudaria un millo r ús per 
part dels usuaris. 
 
El Batle reclama un major control per part dels ent renadors 
i delegats de camp. 
 
El senyor Coll Canyelles exposa que no es va convid ar els 
regidors de l’oposició a participar a la visita del  poble 
de Santa Eugènia al partit del RCD Mallorca. 
 
El Batle respon que va ser per culpa d’una errada, ja que 
no ho havia previst, però que va ser sense cap inte nció. 
 
I sense haver més assumptes a tractar, el President  aixeca 
la sessió essent les 18.58 hores, de la qual, com a  
Secretari, estenc l’acta. 
 



El Secretari,      Vist i plau, 
        El Batle-President, 
 
 


