
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 2 7 DE 
JUNY DE 2014, PER L´AJUNTAMENT EN PLE. 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 4/2014 
Caràcter: Extraordinari 
Data: 27 de juny de 2014 
Hora d’inici: 9.00 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. Pla de desenvolupament turístic. 
2. Relació de llocs de treball. 
3. Declaració institucional relativa als atacs terr oristes 
del grup Boko Haram. 
4. Moció grup municipal Partit Popular.  
 
 
 
 
1. Pla de desenvolupament turístic 
 
El Batle exposa les línies principals del Pla prese ntat, 
destacant que la seva aprovació és un requisit per a poder 
accedir a les subvencions de la Conselleria de Turi sme, i 
que l’ha realitzat un equip amb la supervisió de 
professorat de la Universitat. 
 
El senyor Coll Ballester diu que el Pla és una decl aració 
d’intencions que no implica cap desenvolupament agr essiu 



pel poble, i que pot ser una eina interessant per a l foment 
de la sostenibilitat. 
 
El senyor Coll Canyelles considera que més que un P la és 
una anàlisi de situació que pot ser útil. 
 
Sense cap intervenció en contra, el Pla s’aprova pe r 
assentiment.  
 
2. Relació de llocs de treball 
 
El Batle exposa l’obligació de disposar d’una Relac ió de 
llocs de treball (Rlt) de l’Ajuntament, com a forma  
d’ordenació dels recursos humans municipals. Afegei x que la 
proposta presentada contempla que tots els llocs de  treball 
estiguin sotmesos al règim jurídic funcionarial, se guint 
les indicacions que fa l’Estatut bàsic de l’empleat  públic 
(EBEP) respecte del personal administratiu, i d’aqu esta 
manera permetre la promoció del personal laboral fi x a 
places de funcionari, tret del personal de l’escola  
infantil municipal. Per últim, explica que una vega da 
aprovada la Rlt, s’iniciaran els processos de provi sió dels 
diferents llocs de treball, de forma voluntària per  al 
personal laboral actual, que en el cas que no volgu és 
presentar-se al concurs, quedaria en el seu lloc de  treball 
amb la categoria de personal laboral a extingir. 
 
El senyor Coll Ballester explica que el seu grup hi  donarà 
suport, tot i que reconeix que no tenen prou coneix ements 
dels detalls tècnics i normatius de la proposta. Cr eu que 
un dels punts a destacar és la voluntarietat del pr océs de 
funcionarització, perquè té dubtes de si podria ten ir 
repercussions en el moment de la jubilació. Afegeix  que el 
problema real del personal es troba en els processo s de 
consolidació del personal laboral indefinit no fix,  que 
suposen un risc que persones que fan feina de forma   
 
 
 
satisfactòria amb l’Ajuntament puguin perdre la sev a plaça 
actual. 
 
El Batle respon que per al càlcul dels complements s’ha 
agafat com a base el conveni únic del personal labo ral de 
l’Administració general de l’estat, que s’actualitz a cada 
any, i que s’ha assignat de forma objectiva en func ió de 
les característiques de cada lloc de treball. Quant  a la 
consolidació, exposa que és una forma legal de que els 
treballadors actuals que no tenen un contracte fix puguin 



accedir a una plaça de funcionari de carrera, recon eixent 
la seva experiència en les funcions de la plaça que  ocupen. 
 
El senyor Coll Canyelles es demana si el personal i ndefinit 
no fix pot optar a consolidar a places de funcionar is de 
carrera, i per què no s’ha inclòs el personal de 
l’escoleta. 
 
El Batle respon que no s’ha incorporat el personal laboral 
de l’escola infantil municipal, atenent que, segons  el 
criteri del Secretari-Interventor, no és un servei de 
competència municipal, sinó autonòmica, i que abans  de 
prendre la decisió de funcionaritzar el personal, é s 
necessari conèixer amb major definició el temps i l es 
condicions del traspàs del servei a la comunitat au tònoma. 
Quant a la resta del personal, la funcionarització permet 
definir clarament i de forma objectiva les condicio ns de 
treball i salarials del personal, tot sense que sup osi un 
increment salarial automàtic, sinó que serà d’aplic ació 
quan la normativa pressupostària ho permeti. 
  
A continuació, el Batle sotmet la proposta que s’ap rova per 
unanimitat. 
 
3. Declaració institucional relativa als atacs terr oristes 
del grup Boko Haram 
 
El Batle dóna lectura a la declaració amb el següen t 
redactat: 
 
L’Ajuntament de Santa Eugènia condemna enèrgicament  els 
atacs terroristes perpetrats en els últims cinc any s pel 
grup extremista Boko Haram a Nigèria, que han causa t 
centenars de morts i ferits i representen una amena ça a 
l'estabilitat i a la pau a Àfrica Occidental i Cent ral.   
  

 
 
 
 
L’Ajuntament de Santa Eugènia en nom de tots els ci utadans, 
se vol sumar a l’indignació mundial per aquest segr est i 
exigeix la immediata i incondicional posada en llib ertat de 
les més de dues-centes nines segrestades el 14 d'ab ril i el 
passat 5 de maig per ser venudes com a esclaves, am b total 
negació del respecte per la seva dignitat humana i,  la 
privació del seu dret a viure la seva infancia, el dret a 
la seva educació i al seu desenvolupament personal.  



 
Aquests brutals actes constitueixen veritables crim s de 
lesa humanitat i un atemptat als més elementals dre ts 
humans de les nines que, sent víctimes directes de la 
violència, sofreixen de manera intolerable les 
conseqüències d'una total falta de respecte per la infància 
i la dignitat que correspon a tot ésser humà pel fe t de 
ser-ho. 
 
L’Ajuntament de Santa Eugènia demana a la UE que pr engui 
mesures en la defensa dels valors humans, la dignit at de la 
dona i la defensa dels drets del menors, que en aqu est cas 
s’han vist greument vulnerats. 
  
Instam al Govern d’Espanya a que continuï actuant e n 
coordinació amb Nacions Unides i amb la Unió Europe a, més 
enllà de les meres declaracions, i prossegueixi en la seva 
labor de suport al Govern nigerià, posant a la seva  
disposició els mitjans i els professionals per poss ibilitar 
la posada en llibertat i la tornada a les seves lla rs 
d'aquestes menors, víctimes de la barbàrie i la des raó. 
 
Finalment, volem fer una crida al Govern d'Espanya,  a la 
Unió Europea i a tota la comunitat internacional, a  
treballar de manera permanent i conjunta pel respec te per 
la dignitat de nines i dones de qualsevol lloc del món, a 
seguir activament la situació de les nines captives  i de 
considerar mesures apropiades contra Boko Haram i p erquè no 
cessin en els seus esforços de cooperació en la llu ita 
contra el terrorisme, en aquesta regió d'Àfrica, qu e tantes 
víctimes innocents està causant. 
 
Sense cap intervenció en contra, el Pla s’aprova pe r 
assentiment. 
 
4. Moció grup municipal Partit Popular 
 
 
 
 
 
El Batle dóna lectura d’una moció presentada pel gr up 
municipal Partit Popular relativa a la defensa dels  valors 
constitucionals i de la monarquia parlamentària com  a forma 
d’estat, amb el següent redactat: 
 
Tal com diu el primer article de la nostra Carta Ma gna, 
Espanya es constitueix en un Estat social i democrà tic de 
Dret, que propugna com a valors superiors del seu 



ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la ig ualtat i 
el pluralisme polític. 
 
Espanya és un Estat de Dret a on tots els ciutadans , totes 
les administracions i tots els poders públics estan  
sotmesos a la Constitució i a les lleis, i el pilar  bàsic 
és la sobirania nacional que resideix en el conjunt  del 
poble espanyol el qual té la capacitat per a decidi r el que 
sigui millor per a Espanya. 
 
La capacitat de l’Estat per a protegir els drets de ls 
ciutadans i l’equilibrada distribució efectiva del poder 
depenen del bon funcionament d’unes institucions 
democràtiques, transparents, modernes i estables. 
 
Del grau d’estabilitat social i política d’un estat  depèn 
en gran mesura la seva capacitat econòmica i la sev a 
projecció de futur. Si Espanya ha estat i és un del s països 
amb major desenvolupament econòmic i social del món  es deu 
a la nostra capacitat de consens en una transició 
democràtica, model per a molts altres països. 
 
La forma política de l’Estat espanyol és la Monarqu ia 
parlamentària, i funciona de manera que qui decidei x és el 
poble espanyol a través del seu vot universal, igua l, 
directe i secret. En relació al nostre cap de l’est at, és 
un fet que si som avui el país que som és conseqüèn cia, en 
gran mesura, de la capacitat de consens, de diàleg,  de 
responsabilitat i d’unitat en la diversitat que enc arna 
aquesta institució. 
 
La democràcia espanyola i el progrés de la nostra n ació els 
darrers 39 anys no es pot entendre sense la unitat dins la 
diversitat de tots els pobles que formen Espanya, c ada 
regió amb les seves peculiaritats són les que fan d ’aquest 
país una fita cultural al món. 
 
 
 
 
 
Espanya és, avui més que mai a la seva història, un a 
democràcia consolidada, un sistema de dret avançat de 
garanties jurídiques i un estat del benestar assent at, la 
millor plataforma per construir el futur de tots el s 
ciutadans i territoris que l’integren, dins un marc  de 
pertinença comú a la Unió Europea, amb una societat  forta i 
madura, una cultura plural i un capital humà de pri mer 
ordre. 



 
La ruptura dels consensos polítics bàsics no pot pr ovocar 
més que desconfiança en els mercats, desequilibris interns 
i crisi institucional, que en definitiva suposen un a minva 
de l’estat del benestar, fets greument perjudicials  per a 
un bon funcionament del nostre país. 
 
Per aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Santa  
Eugènia, 
 
1. Es reafirma en el valor de la concòrdia, la conv ivència 
i el consens com a principis sobre els quals s’ha 
fonamentat la Constitució Espanyola, i “constata qu e la 
forma política de la Monarquia Parlamentària, procl amada a 
l’article 1.3 de la Carta Magna, ha propiciat el pe ríode 
d’estabilitat política, llibertats i prosperitat mé s llarg 
de la Història d’Espanya”.  
 
2. Dóna suport al nostre sistema democràtic i 
constitucional, reconeixent la vigència de la norma  
fonamental en tota la seva extensió, especialment, pel que 
fa a la seva expressió de que la sobirania nacional  
resideix en el conjunt del poble espanyol, del que emanen 
els poders de l’Estat. 
 
3. Manifesta que la voluntat de diàleg de totes les  forces 
polítiques a totes les institucions, amb absolut re specte a 
l’ordenament jurídic i a la divisió de poders, i la  seva 
disposició a la defensa del marca democràtic de 
convivència, ha emparat el progrés polític i social  del 
nostre país.  
 
4. Dóna suport a una acció de Govern i d’oposició b asada en 
els principis de la defensa de l’interès general, l a 
responsabilitat, l’estabilitat i la moderació, “aix í com 
del respecte més escrupolós al pluralisme polític”.  
 
 
 
 
 
El senyor Coll Ballester anuncia que no vol entrar en 
debats, i que, al seu grup, ell s’abstindrà i el se nyor 
Riutort votarà en contra. 
 
El senyor Coll Canyelles exposa que està d’acord am b els 
valors dels punts 2, 3 i 4, però que no veu clar qu e hagi 
estat la monarquia la que hagi propiciat el període  



d’estabilitat descrit al punt 1. Però com no vol vo tar en 
contra dels punts 2 a 4, anuncia la seva abstenció.  
 
El Batle passa a votació la moció, que s’aprova amb  el 
següent resultat: 
- A favor, sis vots del grup Popular. 
- En contra, un vot del senyor Riutort(grup Més per  Santa 
Eugènia). 
- Abstenció, dos vots del grup PSIB-PSOE, i del sen yor Coll 
Ballester(grup Més per Santa Eugènia). 
  
No havent més temes a tractar, el Batle aixeca la s essió a 
les 9.19 hores, de la qual, com a secretari, estenc  l’acta. 
 
   VIST I PLAU, 
    EL BATLE,                       EL SECRETARI, 
 
 
 
 
 
 
Sgt: Francisco Martorell Canals    Sgt: Xavier Lluí s Bacigalupe Blanco          
 
 


