ACTA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA
Informació de la sessió
Caràcter: ordinària
Data: 28.05.2013
Hora: de les 18.00 a les 19.15 h
Lloc: sala de plenaris
Assistents:
-

Guillem Crespí Sastre (Batle-President)
Jacqueline Volait Matrat
Francisco Martorell Canals
Sebastián Alorda Roig
Maria José Bover Millanes
Lorenzo J. Sastre Crespí
Miquel Àngel Coll Canyelles
Antoni Coll Ballester
Joan Riutort Crespí

Paula Baltasar Cozar (secretària-interventora)
Ordre del dia
1. Acta sessió anterior
2. Canvi d’us de poliesportiu municipal
3. Aprovació del text del conveni de col·laboració amb l’ajuntament d’Algaida pel reforç
de les plantilles policials.
4. Modificació de l’ordenança reguladora de la taxa de l’escoleta municipal
1. Acta sessió anterior
Sotmesa a la votació, la corporació per unanimitat ACORDA aprovar l’acta de data 26
de març de 2013.
El batle dóna compte de dos decrets dels que no es va donar compte l’any 2012 en
relació a dues modificacions de crèdit.
2. Canvi d’us de poliesportiu municipal
El batle presenta la proposta:
“Ates l’informe tècnic de data 2 de maig de 2013 relatiu a la parcel•la del Carrer
S’Estació, núm. 41 on sita el Poliesportiu municipal, i l’edifici de la antiga estació de
tren que detalla que a les NNSS vigents els terrenys resten classificats com a
DOTACIONAL ESPORTIU, art. 60 i plànol nº7 d’Equipament Comunitari del plànols
d’Ordenació del nucli de Santa Eugenia.

Interessa al Ajuntament subsidiari al us Deportiu es puguin realitzar usos
complementaris al us principal i en base al art. 15 de la llei 7/2012 de 13 de juny de
mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible.
Art.15 L’ ajuntament podrà modificar l’ús detallat de equipament definit pel planejament
per a terrenys de titularitat pública a un altre distint dins d’aquest ús global mitjançant
acord plenari que únicament haurà de sotmetre’s al tràmit establert al punt 2 del article
anterior. L’acord de aprovació definitiva y el contingut de la modificació del ús dels
terrenys esmentats haurà de comunicar-se igualment al Arxiu central de urbanisme y
al corresponent consell insular.
Concretament es pretén autoritzar l’ús comercial com ús subordinat al dotacional
esportiu existent, que es desenvoluparà a l’edifici de l’antiga estació, per poder
desenvolupar l’activitat de bar- restaurant.
Informe:
El informe tècnic es favorable ja que entenc que la via administrativa per el canvi d’ús,
oberta per l’art.15 de la llei 7/2012 de 13 de juny, s’ajusta al cas que es proposa. Que
l’ús es adequat com ús subordinat al de un dotacional esportiu, i que l’edificació on es
proposa que es desenvolupi aquest ús es adequat a aquest.
Ates l’informe de la secretària de l’ajuntament de data 2 de maig de 2013, en relació
amb la competència del ple de la corporació en l’aprovació d’aquest acord i la
necessitat del quòrum de la majoria absoluta.
Es proposa al ple l’adopció dels següents acords,
1. Aprovar inicialment l’ús comercial com ús subordinat al dotacional esportiu existent
a la parcel•la del Carrer S’Estació, núm. 41 on sita el Poliesportiu municipal, i l’edifici
de la antiga estació de tren.
2. Sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública durant un termini de quinze dies,
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la corresponent adreça o
punt d'accés electrònic municipal. També es donarà audiència als propietaris afectats
durant idèntic termini.”
El batle així mateix destaca que amb aquesta modificació es podrà concedir
correctament la llicència municipal d’activitat.
Sotmesa a la votació, la corporació per unanimitat acorda aprovar la proposta.
3. Aprovació del text del conveni de col·laboració amb l’ajuntament d’Algaida pel
reforç de les plantilles policials.
El batle presenta la proposta:
“Atesa la dificultat en la prestació dels serveis policials amb els seus efectius propis.
Aquestes circumstàncies tenen caràcter temporal, i en conseqüència, no justifiquen
l'ampliació de les respectives plantilles. Per tal de facilitar solucions eficaces a
aquestes situacions, l'article 33 de la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les

policies locals de les Illes Balears, disposa que els municipis per circumstàncies
especials o per causes extraordinàries tinguin sobrecàrrega de serveis policials en
determinades èpoques de l'any, que no requereixin un augment permanent de la
plantilla dels seus cossos de policia local, poden reforçar-la per mitjà d'acords
bilaterals amb altres municipis, a fi que els seus membres puguin actuar en el terme
municipal dels sol·licitants, per un temps determinat i en règim de comissió de serveis.
Atesa la competència que li atribueixen els apartats b) i s) de l'article 21 i 22.2.b de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i del que preveu
l'article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears.
Per tot l’exposat, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
1. Aprovar el text del conveni de col · laboració entre l'ajuntament de Santa
Eugènia i l'ajuntament d’Algaida per al reforç de les plantilles policials per
circumstàncies especials o per causes extraordinàries:
Guiem Crespí Sastre, Batle de l'Ajuntament de Santa Eugènia en nom i representació
d'aquest Ajuntament, en virtut de l'Acord de Ple de dia xx de xxxxxx de 2013, en
l'exercici de la competència que li atribueixen els apartats b) i s) de l'article 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i del que preveu
l'article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears
.
El senyor Francesc Miralles Mascaró, Batle de l'Ajuntament d’Algaida en nom i
representació d'aquest Ajuntament, en virtut de l'Acord de Ple de dia xxx de xxxxxxxxx
de 2013, en l'exercici de la competència que li atribueixen els apartats b) is) de l'article
21 de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i del que
preveu l'article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per subscriure el present
conveni.
Antecedents
1. L'article 25.2. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local i els apartats j) i r) de l'article 29.2. de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears s'atribueixen competències en matèria de
seguretat ciutadana als municipis.
2. L'exercici d'aquestes competències s'efectua a través dels cossos de policia local, o
en aquells municipis que no tenen constituït aquest cos, a través de Policies Auxiliars.
És a través de les plantilles dels cossos que es presten els serveis de seguretat
ciutadana.
3. En la realitat es presenten circumstàncies especials o causes extraordinàries que
fan difícil per als municipis la prestació dels serveis policials amb els seus efectius
propis. Aquestes circumstàncies tenen caràcter temporal, i en conseqüència, no
justifiquen l'ampliació de les respectives plantilles. Per tal de facilitar solucions eficaces
a aquestes situacions, l'article 33 de la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears, disposa que els municipis per circumstàncies

especials o per causes extraordinàries tinguin sobrecàrrega de serveis policials en
determinades èpoques de l'any, que no requereixin un augment permanent de la
plantilla dels seus cossos de policia local, poden reforçar-la per mitjà d'acords
bilaterals amb altres municipis, a fi que els seus membres puguin actuar en el terme
municipal dels sol·licitants, per un temps determinat i en règim de comissió de serveis.
4. És per tot això que es fa necessari articular un instrument jurídic que permeti la
col·laboració entre les policies locals de la Comarca del Pla de Mallorca en aquells
esdeveniments o situacions d'emergències que poguessin tenir lloc i afectin un mateix
municipi o diversos i fos necessari el reforç de un altre cos policial d'un o diversos
municipis, per tal de reforçar l'efectivitat en l'emergència o esdeveniment.
En virtut d'aquests antecedents, les parts formalitzen aquest Conveni, d'acord amb les
següents
CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni.
L'objecte d'aquest conveni es concreta en establir mecanismes de col·laboració entre
l'Ajuntament de Santa Eugènia i l'Ajuntament de xxxx per al reforç de les plantilles
policials per circumstàncies especials o per causes extraordinàries.
Segona. Actuacions.
Les actuacions derivades de la col·laboració prevista en el present conveni poden ser
programades i no programades per als casos en què per la seva importància es
consideri convenient i no poguessin ser cobertes amb els serveis ordinaris o
extraordinaris propis del municipi, comprenent així mateix les que no siguin
emergències com proves esportives, simulacres d'emergències, visites de presidents,
alts mandataris, festivitats locals etc.,.
A) PROGRAMADES:
-Per a la prestació del servei en actuacions programades se sol·licitarà mitjançant els
respectius caps de Policies amb l'autorització dels respectius Batles o Batlesses o dels
regidors delegats.
-El temps mínim per a la sol·licitud del servei serà de 15 dies.
-S'haurà d'acompanyar memòria del servei a realitzar, amb expressió del nombre
d'agents de col·laboració que l'han de realitzar.
-Els vehicles i material utilitzat en primer lloc li correspon al municipi organitzador de
l'esdeveniment, en els casos que fos necessari l'ús de material o vehicles del municipi
al qual se sol·liciti la prestació del servei s'haurà d'incloure en l'escrit de sol·licitud del
servei.
-Sempre i en tot cas la responsabilitat correspon al municipi sol·licitant i la coordinació
operativa correspon al comandament de major graduació del municipi on es presti
col·laboració.
-A la finalització dels actes, la Prefectura del municipi sol·licitant, informarà per escrit
de totes i cadascuna de les actuacions dutes a terme pels agents, als respectius
Batles o Batlesses.
B) NO PROGRAMADES:

1. Per a la prestació del servei en actuacions no programades n'hi haurà prou
amb la sol·licitud dels respectius caps de Policies, que posteriorment serà
corroborada pels respectius Batles o Batlesses i si no els regidors delegats.
2. Els vehicles i material utilitzat seran els propis del municipi que presti el servei, i
pot fer servir altres mitjans que faciliti el municipi sol·licitant.
3. A més del personal i material policial es podran sol·licitar altres mitjans tècnics i
humans tals com Protecció Civil, brigades d'obres, serveis municipals de
qualsevol altre tipus, etc ...
4. Sempre i en tot cas la responsabilitat i coordinació correspondrà al
comandament de major graduació del municipi on es presti col·laboració.
5. A la finalització dels actes, la Prefectura del municipi sol·licitant, donarà compte
mitjançant escrit de totes i cadascuna de les actuacions dutes a terme pels
agents, als respectius Batles o Batlesses, i altres autoritats que ho poguessin
sol·licitar.

Tercera. Retribucions
Les retribucions bàsiques correspondran al municipi del qual procedeixin els agents, i
en els casos de retribucions extraordinàries aniran a càrrec del municipi sol·licitant,
d'acord amb els convenis econòmics i laborals vigents del municipi de procedència.
Quarta. Comissió de seguiment
Es constituirà una Comissió de Seguiment integrada pels titulars de les Batlies o
persones en qui deleguin, be responsables polítics o policials.
De totes les actuacions, programades i no programades, es farà per part dels
ajuntaments una anàlisi tècnica de totes les actuacions dutes a terme, amb l'objecte
d'avaluar les accions dutes a terme i la millora de les mateixes si fos necessari en
altres futures .
De totes les actuacions es remetrà còpia de tot l'actuat al Consell de Coordinació
Policial del Pla de Mallorca i l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears.
La comissió es reunirà en un termini no superior a 15 dies hàbils posteriors a la
finalització de cada esdeveniment.
Cinquena. Vigència
La vigència del present conveni serà d'un any des de la data de signatura i podrà ser
resolt per voluntat unilateral de qualsevol de les parts, degudament comunicada a
l'altra part amb una antelació mínima de 30 dies. Transcorregut el termini de vigència i
si no es manifesta la voluntat en contrari per cap de les dues parts es produirà la
pròrroga del mateix.”

El Batle així mateix destaca que a banda de les avantatges que es destaquen al text
del conveni també és positiu perquè ens permetrà tenir més punts per el fons de
policies del govern balear.
Sr. Coll demana que si fins ara l’ajuntament demanava autorització, s’entén que amb
aquest conveni no farà falta.
El batle respon que és així.
Sr. Coll demana si hi ha regulació dels costos d’aquests policies, i demana perquè s’ha
fet amb Algaida.
El batle respon que en principi no hi ha res regulat. El sr. Martorell destaca que Algaida
s’ha posat en contacte amb els municipis dels voltants per signar el conveni. El sr. Coll
Canyelles demana quin seria el cost de crear un cos de policia local. El sr. Martorell
respon que ho desconeix.
Sotmesa a la votació, la corporació per unanimitat acorda aprovar la proposta.
4. Modificació de l’ordenança reguladora de la taxa de l’escoleta municipal
El batle presenta la proposta:
“Ates el considerable dèficit en el servei d’escoleta municipal. Vist l’informe de la
secretària interventora de data 17 de maig de 2013.
Es proposa al ple l’adopció del següent acord
1. Aprovar la següent modificació de l’ordenança municipal reguladora de la taxa
de l’escoleta municipal:
INFANTS 1-2 ANYS
MENSUAL 2013
HORARI
DIARI DE 9 - 12:50 H
DIARI DE 9 - 13:50 H
DIARI DE 9 - 15:50 H

MENSUAL 2013
160,00 €
195,00 €
215,00 €

INFANTS 2-3 ANYS
HORARI
DIARI DE 9 - 12:50 H
DIARI DE 9 - 13:50 H
DIARI DE 9 - 15:50 H

MENSUAL 2013
150,00 €
180,00 €
200,00 €

2. Exposar el present acord mitjançant anuncis al BOIB i al tauler d’anuncis de la
Corporació per un termini de trenta dies a efectes de reclamacions. En el cas
de que no es presentin, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense
necessitat d’adoptar un nou acord. Aquest acord d’aprovació definitiva s’haurà
de publicar en el BOIB juntament amb el text íntegre de les ordenances fiscals.”

El batle destaca una errada als costos de l’escoleta de l’any 2012, els costos de
matricula no han de ser 8.000 € sinó 1.200 € aproximadament. L’errada únicament és
als costos de 2012, no als de 2013. Destaca que sempre han recolzat l’educació però
han d’intentar reduir els costos i amb més motiu quan es parla de llevar competències.
El Sr. Coll diu que no estan d’acord perquè ells podrien recolzar un dèficit de fins
30.000 €, per tant 8.000 o 24.000 € no els pareix excessiu. A més considerem que és
un servei prioritari i imprescindible. Hi ha despeses que no s’han de computar com
dèficit, com, per exemple, la persona contractada per fer substitucions. Si no es tenen
en compte els costos com la llum, el dèficit queda en 5.000 € aproximadament. Si
aprovau ajudes a la contractació i ajudeu a famílies desestructurades sense procés
selectiu es podria evitar la pujada de tarifes. Demana qué és el que s’ha millorat de
l’escoleta aquests anys. Destaca que potser amb la pujada davallarà en nombre de
nins. Necessitam fomentar nous naixements, l’escoleta va suposar un augment de la
qualitat de l’educació del poble.
El sr. Coll Canyelles destaca que comparant els dèficit d’altres escoletes el de Santa
Eugènia és molt inferior. Destaca els dèficits de 50.000 o fins 100.000 € d’altres
pobles. Per altra banda és un servei públic i és evident que ha de tenir dèficit. A l’etapa
0-3 els nins necessiten estímuls i s’ha d’intentar garantir un bon desenvolupament de
la infància. Es contemplen noves despeses però no nous ingressos que tendra
enguany l’ajuntament com de la publicitat dinàmica o altres denúncies. La pujada pot
suposar una augment de la despesa de més de 300 € nin per any. Proposam deixarho damunt la taula per estudiar altres ingressos no prevists per l’ajuntament.
El batle destaca que sempre ha agraït el recolzament de l’oposició i que enten que no
sempre poden estar d’acord. Aquesta competència és impròpia i si supera determinats
paràmetres de dèficit ens la poden llevar. L’any passat efectivament varem tenir un
dèficit de 24.000 € però havíem previst un de 12.000 €, cosa que pot passar enguany.
Cada any hem baixat imposts, com per exemple l’IBI, no volem posar la capacitat
recaptatòria damunt l’escoleta però és un servei que l’ajuntament pot evitar que ens
llevin. Els sous dels regidors no s’han incrementat.
El sr. Coll Canyelles destaca que s’ha augmentat el nombre de regidors. El Sr. Coll
diu que cada ajuntament ha de determinar el dèficit que vol tenir. El sr. Coll Canyelles
demana si és possible que ens arribin a llevar serveis. El sr. Martorell respon que si és
possible enguany.
Sotmesa a la votació la corporació adopta l’acord per sis vots a favor i tres vots en
contra (MES, PSOE).
Precs i preguntes
EL Sr. Coll fa les següents preguntes:
-

Informació sobre la nova persona de neteja
Queixes al poliesportiu per no deixar menjar a un nin
Camins que encara no s’han fet nets
Fons de llibres de l’escola, l’ajuntament hauria de participar

El sr. Coll Canyelles fa les següents preguntes:
-

Sancionador pels renous d’un ca, si es basa en una denúncia dels veïnats, com
es comprova?
Que s’ha recaptat en publicitat dinàmica?
En relació amb el dinamitzador, com ha anat la prova? El batle respon que el
resultat esta a la web.

El batle respon en relació amb la nova persona de neteja que la sentència determina la
contractació d’aquesta persona però no ens imposà els salaris de tramitació, l’altra
persona ocupa la plaça vacant i, per clarificar les ubicacions, a un dels pròxims plens
aprovarem la relació de llocs de feina de l’ajuntament.
Sr. Coll demana si son places diferents. El batle informa que és la mateixa plaça. El sr
Coll demana si és correcte. El batle respon que és per això que es farà la relació de
llocs. El batle, en relació amb el poliesportiu, explica que segons altra versió pareix
que aquesta persona estava menjant al bar i que no és el lloc adient. El sr. Coll diu que
s’hauria de diferenciar si és la terrassa de davant o del darrera. El batle explica que la
neteja de camins la tenen en compte i que en relació amb el fons de llibres a una
reunió de l’escola els varen deixar clar que l’escola no pot deixar perdre 14 € per nin
independentment del temps que es tardi en cobrar i que si deixaven perdre aquesta
subvenció potser tampoc rebran els diners de l’ajuntament. Sr. Riutort demana on es
destinaran els dobers si no es donen a l’escola. El batle respon que encara no hi
partida creada. El sr. Riutort diu que l’escola te els mateixos motius per no demanar
una subvenció que l’ajuntament, és a dir la falta de pagament. El batle diu que no és
el mateix ja que l’escola no fa de banc, sinó els pares. El batle diu, quant a la ca, que
s’ha comprovat a nivell de policia que l’animal feia renou, en relació amb la prova
explica el resultat i els finalistes, i informa de les darreres reformes a la piscina, al camí
d’Olleries, al centre sanitari i de que s’està estudiant la reforma de la església ja que
potser es rebi una subvenció. El sr. Coll demana si es farà amb personal propi, el batle
respon que si.
I sense haver més assumptes a tractar el President aixeca la sessió de la qual com a
secretària, estenc l’acta.
Vist i plau
El batle

La secretària

