
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 3 0 
D’ABRIL DE 2014, PER L´AJUNTAMENT EN PLE. 

 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/2014 
Caràcter: Extraordinari 
Data: 30 d’abril de 2014 
Hora d’inici: 18.00 hores 
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial 
 
Assistents 

-  Francisco Martorell Canals, Batle-president 
-  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.  

 
Absents 

-  Jacqueline Volait Matrat, regidora (grup PP) 
 
Ordre del dia 
1. Aprovació pressupost 2014. 
2. Elecció membres de les meses electorals. 
 
El Batle proposa modificar l’ordre del dia de forma  que es 
faci primer l’elecció dels membres de les meses ele ctorals, 
al despatx de secretaria. Atès que no hi ha cap opi nió en 
contra, es modifica l’ordre del dia. 
 
1.  Elecció membres de les meses electorals. 
Es realitza el sorteig informàtic de les meses elec torals 
resultant els següents membres: 
 
Mesa 01-001-A  
Presidència 
Titular: Gabriel Cabot Mesquida 
1r suplent: José Medina Latorre 
2a suplent: Marina Noemí Alonzo Gallegos  



 
1a vocalia 
Titular: Gregorio Coll Vidal 
1r suplent: Ramon Lauri Barrachina 
2a suplent: Catalina Ferrer Amer 
 
2a vocalia 
Titular: Antonio Cantos Conejo 
1r suplent: Rafael Cañellas Martorell 
2n suplent: Francisco Tomás Fernández Alfaro 
 
Mesa 01-001-B  
Presidència 
Titular: Sagrario Ramos Rio 
1a suplent: Antònia Vanrell Ramon 
2n suplent: Santiago Pons Munar 
 
1a vocalia 
Titular: Inmaculada Martín Márquez 
1r suplent: Gaspar Reda Gelabert 
2a suplent: Rosa Maria Perelló Seguí 
 
2a vocalia 
Titular: Ines Serra Valens 
1a suplent: Juana Maria Rigo Fiol 
2a suplent: Maria Oliver Coll 
 
Aquesta elecció es comunicarà a la Junta Electoral de Zona 
de Palma i a les persones interessades. 
 
2.  Aprovació pressupost 2014 
Atès que ja s’ha fet arribar la documentació als 
assistents, el Batle dóna la paraula als portaveus dels 
grups. 
 
El senyor Coll Gelabert diu que han destacat la 
incorporació de despesa del Pla d’Obres i Serveis i  del 
projecte LEADER, i la inclusió dels ingressos de la  
Mancomunitat del Pla per retorn dels pagaments exce ssius 
del tema de residus, i demana si aquests ingressos es 
destinaran a finançar les obres del dipòsit d’aigua  i també 
les de l’impulsor de clavegueram de Ses Coves. A mé s, 
demana per la causa de la transferència a l’Ajuntam ent de 
Sineu. 
 
El Batle respon que l’aportació de la Mancomunitat es 
destinarà a les dues obres, i que la transferència a Sineu 
es deu a l’acord de pagament de la indemnització pe r 



finalització de contracte de l’agent de desenvolupa ment 
local (ADL). 
 
El senyor Coll Gelabert exposa que els canvis de da rrera 
hora que s’han fet en els projectes presentats al P OS 
suposen canvis importants en els imports que conste n als 
pressuposts en el capítol d’inversions, i per això proposa 
que s’ajorni la seva aprovació fins a conèixer amb més 
detall l’import de les inversions que realment es v olen 
portar a terme, i de la subvenció que es pot rebre.  També 
proposa  renegociar la posició del govern municipal  de no 
presentar al POS les obres del vestuari del camp de  fútbol, 
i demana que es presenti com a mínim l’obra del sol atge i 
construcció del buc, que no pot fer-se amb personal  propi, 
perquè és una feina molt especialitzada, i deixar l a 
coberta de les grades, i la resta d’obra com alicat ats, 
electricitat, etc. per a una segona fase. Afegeix q ue el 
seu grup està d’acord en l’asfaltat de camins i car rers i 
la reforma del parc infantil, que ja s’hauria pogut  fer 
perquè al magatzem municipal hi ha materials i apar ells de 
joc infantil que es podien haver instal·lat. Reiter a que, 
com a mínim, s’obri una partida pel vestuari i una 
adequació del pressupost a la realitat de les obres  que 
s’han presentat al Consell. A més, com l’Ajuntament  disposa 
a dia d’ara d’una situació financera correcta, prop osa que 
es contempli la creació d’una plaça gran, atès que al poble 
no n’hi ha i s’utilitza reiteradament el pati de l’ escola 
per a tots els actes que requereixen aforament. Pro posa que 
s’adquireixi i adeqüi el solar de Can Perico, redui nt 
alhora l’urbanitzable del carrer Josep Balaguer, cr eant un 
espai cívic central i evitant el deteriorament del pati de 
l’escola. Argumenta que hi ha una partida per a 
l’adquisició de terrenys d’ampliació del Poliesport iu, però 
que aquest encara requereix de tràmits de modificac ió de 
les Normes subsidiàries que estan al consell insula r, 
mentre que amb aquell import es podria obrir fàcilm ent la 
partida del vestuari, i facilitar que quadri el pre ssupost, 
que compta amb 200.000,00 € d’ingrés pel POS, però les 
inversions en obres del POS no arriben a aquest imp ort. 
 
El Batle explica que l’import de les inversions del  POS no 
s’han pogut conèixer amb prou detall fins fa una se tmana, i 
que la convocatòria del Ple i la remissió de docume ntació 
ja s’havia fet. A més, diu que a la Comissió especi al de 
comptes es varen dur aquests imports i no es va fer  cap 
comentari al respecte. Reitera que la confecció del s 
pressuposts i la redacció dels projectes no han pog ut anar 
alhora, però que si cal es poden modificar i actual itzar 
quan ja es tenguin els imports exactes. Per això, p roposa 



aprovar ara els pressuposts i, si cal, ja es modifi caran. 
No obstant, considera que la informació estava dona da i 
comentada i ara es fan propostes noves, i que això es fa 
perquè els regidors del grup Més per Santa Eugènia no són 
autònoms en les seves decisions. 
 
Davant aquest comentari el senyor Riutort diu que n o fa 
falta entrar a considerar el funcionament de cada g rup, i 
que cal que el Batle i l’equip de govern assumeixin  que 
l’oposició pot fer propostes quan ho consideri més adequat. 
 
El senyor Coll Gelabert afegeix que la informació q ue va 
rebre a la Comissió de Comptes no era l’adequada pe rquè no 
tenia el detall dels imports reals a les inversions , i que 
era impossible poder decidir en aquell moment si es  podia 
fer o no el vestuari, retirant la coberta de les gr ades. 
 
El Batle respon que la informació era completa, i q ue, en 
realitat, els projectes que s’han presentat al POS han 
estat l’asfaltat, el parc infantil i els vestuaris sense la 
coberta de les grades. Afirma que l’actitud de l’eq uip de 
govern ha estat en tot moment de transparència, i s i s’han 
descartat altres projectes que en un moment determi nat 
s’havien plantejat ha estat per no disposar de temp s 
material per a redactar el projecte tècnic correspo nent. 
 
El senyor Coll Gelabert diu que al seu grup sempre han 
volgut arribar a acords, però que amb aquestes afir macions 
del Batle no sembla que hi hagi aquesta actitud de consens. 
 
EL Batle reitera que no reclama el vot favorable al s 
pressuposts, però vol que es valori la transparènci a i 
l’esperit de diàleg que s’ha ofert a l’oposició. 
 
El senyor Coll Canyelles, per part del grup sociali sta, 
considera que a la Comissió de Comptes es va donar una 
situació sobrevinguda amb el tema dels projectes de l POS 
que el Consell acceptava, i això provoca que el pro jecte de 
pressuposts presentat ja no es correspon amb les co ndicions 
de la despesa. Considera que, si no s’ajorna la vot ació, 
s’aprovarà un pressupost amb un defecte original, i  que no 
es pot ajornar el tema a una possible modificació f utura. 
Creu que al pressupost d’inversions no es veu una f eina 
política de propostes noves, sinó que és de continu ïtat, 
amb moltes partides amb 1,00 €, que demostra que no més són 
declaracions d’intencions i no propostes reals de d espesa. 
Afegeix que s’ha dotat una partida per a la implant ació i 
execució de l’Agenda Local 21, com a eina de partic ipació 
ciutadana, però que amb només 1.000,00 € anuals no es podrà 



fer cap actuació efectiva, ni comptant amb la feina  dels 
ADL, i aquesta mancança és especialment negativa en  un 
moment de crisi i de necessitats d’actuació municip al per a 
incentivar la reactivació econòmica i donar respost a a les 
demandes de les persones en atur. Reitera que cada any ha 
de fer les mateixes propostes perquè no hi ha canvi s en els 
plantejaments de despesa, i proposa ajornar la vota ció a 
tenir un pressupost més adequat a la realitat dels 
projectes del POS. Per acabar, anuncia que si no s’ ajorna 
la votació, hi votarà en contra del pressupost.             
 
El Batle respon que l’ADL de la Mancomunitat està 
treballant activament amb les persones en atur, mov ent 
accions de formació, capacitació professional, prom oció 
d’ocupació, i que, fins i tot, s’està plantejant ad equar 
una aula de formació al mateix poble. Quant a la re sta de 
les demandes plantejades pel senyor Coll Canyelles,  creu 
que aquests problemes s’han degut a les limitacions  
tècniques i organitzatives de l’Ajuntament, amb un 
secretari-interventor que ha fet bona feina, però q ue s’ha 
hagut d’incorporar a la meitat del procés del disse ny del 
pressupost i de presentació dels projectes de la 
convocatòria del POS. A més, informa que ja hi ha o bres 
previstes a aquest pressupost per les quals ja s’ha n 
realitzat les primeres passes amb personal propi, e l que 
suposarà una reducció de costs que permetran redefi nir la 
destinació de les despeses durant l’execució del 
pressupost. 
 
A continuació, el Batle sotmet el pressupost a vota ció, que 
s’aprova inicialment amb cinc vots a favor, del gru p PP, 
tres en contra, dels grups Més per Santa Eugènia i PSIB-
PSOE, i cap abstenció. 
 
No havent més temes a tractar, el Batle aixeca la s essió a 
les 18.58 hores, de la qual, com a secretari, esten c 
l’acta. 
  
El Secretari,      Vist i plau, 
        El Batle-President, 
 
 


