ACTA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA
Informació de la sessió
Caràcter: ordinària
Data: 30 de juliol de 2013
Hora: de les 17.30 a les 18.30
Lloc: saló de sessions
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)
Ordre del dia
A.
1.
2.
3.
4.
5.

Part Resolutiva
Aprovació acta de la sessió anterior
Modificació de crèdit per suplement de crèdit 2/2013
Reconeixement extrajudicial de crèdits
Llistat de subvencions nominatives
Modificació de l’ordenança reguladora de l’impost d’increment de terrenys de
naturalesa urbana
6. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2012
7. Donar compte de l’expedient de modificació de crèdits per incorporació de
romanents 1/2013
8. Moció del grup Més per SE: Rebuig a la implantació obligatòria del decret sobre
el tractament integrat de llengües (TIL) als centres educatius i suport a la vaga
indefinida docent.
B. Part de control
9. Decrets i resolucions
10. Precs i preguntes
1. Aprovació acta de la sessió anterior

Sotmesa a aprovació la sala aprova per unanimitat l’acta de ple data 28 de maig de
2013.
2. Modificació de crèdit per suplement de crèdit extraordinari 2/2013

El batle explica la següent proposta: davant l’existència de despeses que no poden
demorar-se fins a l'exercici següent pels quals el crèdit consignat al vigent
Pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable.
A la vista de l'informe de Secretaria-Intervenció, de data 19 de juliol de 2013,
favorable a la tramitació de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2013,
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
1. Aprovar inicialment l'Expedient de Modificació de crèdits núm. 2/2013, sota la
modalitat de Suplements de Crèdit, d'acord al següent detall:
Altes en Partides de despesa
Partida
Progr.
011

Descripció

Crèdits
inicials

Suplement de Crèdits finals
crèdit

Amortitzacions
préstecs

75.144,08
€

15.000 €

Econòmica
913

90.144,08 €

Finançament
Aquestes despeses es van a finançar de conformitat amb l'article 177.4 del TR i article
36.1 i 2 del RD amb els següents recursos: Romanent Líquid de Tresoreria que
segons la liquidació aprovada per acord de junta de govern de data 29 de maig de
2013 ha estat de 414.994,54 € (Romanent Disponible).
Justificació
La realització de l'expedient de modificació de crèdit està justificada en l’expedient de
Reconeixement Extrajudicial de Crèdits que es tramita a conseqüència de diverses
despeses de l’exercici 2012, per quantia de 15.000 €, en concepte d’amortització de
préstecs que originen una obligació legal de procedir al seu reconeixement (en cas
contrari s'originaria un enriquiment injust per a l'Administració).
Per altra banda, si be en aquests moments sí existeix saldo suficient a la partida
corresponent per la finalitat específica, es preveu que aquest sigui compromès al llarg
de l’exercici 2013, per tant, es fa necessària aquesta modificació per suplementar la
partida.
2. Exposar el present expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per termini
de QUINZE dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar
reclamacions davant el Ple. El present expedient es considerarà definitivament aprovat
si durant l’esmentat termini no s'haguessin formulat reclamacions; en cas contrari, el
Ple disposarà d'un mes per resoldre-les.
Sotmesa a aprovació la proposta s’aprova per unanimitat.
3. Reconeixement extrajudicial de crèdits
El batle explica la proposta que detalla: Ates l’informe de secretaria intervenció de data
19 de juliol de 2013 en relació amb el reconeixement extrajudicial dels crèdits que a
continuació es detalla:

Exercici Concepte

Partida
pressupostaria
exercici vigent

Quantia

2013

011 913

15.000 €

Amortitzacions préstecs

Ates que a la partida 011 913 del Pressupost de la Corporació de l'any 2013
s’incrementa el crèdit a través de l'Expedient de Modificació de Crèdit per suplement
de crèdit número 2/2013, per fer front a aquest l'Expedient de Reconeixement
Extrajudicial de Crèdit, amb càrrec al romanent de tresoreria per despeses generals,
per un import total de 15.000 euros, que correspon al saldo de la partida 413 “Creditors
per operacions pendents d’aplicar a pressupost”.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits esmentats, sense perjudici
de que s’exigeixin les corresponents responsabilitats per la realització de
despeses sense la corresponents partida.
2. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’exercici 2013 els corresponents crèdits
amb càrrec a les següents partides:

Exercici Concepte

Partida
pressupostaria
exercici vigent

Quantia

2013

011 913

15.000

Amortitzacions préstecs
TOTAL

15.000

Sotmesa a aprovació la proposta s’aprova per unanimitat.
4. Llistat de subvencions nominatives
En compliment de l’article 22.2.a de la llei 38/2003 de subvencions es proposa al ple
de la corporació l’aprovació de la següent llista de subvencions nominatives i, per tant,
de concessió directa, una vegada aprovada la despesa i justificada la subvenció:
Partida

330.480
330.480
330.480
330.480

Beneficiari
CEIP Mestre Guillemet
CEIP Metre Guillemet
CEIP Metre Guilemet
Athletic Santa Eugènia

Quantia (euros)
554,54
2.000
500
1.200

El Sr. Coll demana si aquesta proposta suposarà la creació de partides al pressupost.
El batle respon que si i que la intentaran crear per l’any que ve. El sr. Coll demana si
per tant, es fan partides diferents per cada concepte, el batle respon afirmativament.
Sotmesa a aprovació la proposta s’aprova per unanimitat.

5. Modificació de l’ordenança reguladora de l’impost d’increment de
terrenys de naturalesa urbana
El batle explica la proposta que detalla: Ates la modificació de l’article 106.3 de la LHL
a conseqüència de la entrada en vigor del RDLlei 6/2012. Atesos els moments de crisi
econòmica en els que es fa necessari l’aprovació de mesures d’ajuda als ciutadans
menys afavorits. Vist l’informe de la secretària interventora de data 19 de juliol de
2013.
Es proposa al ple l’adopció del següent acord:
1. Aprovar la següent modificació de l’ordenança municipal reguladora de l’Impost
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en el sentit
d’afegir a l’article 6 un nou apartat C):
“C) En les transmissions realitzades pels deutors compresos en l'àmbit d'aplicació de
l'article 2 del Reial decret-llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció
de deutors hipotecaris sense recursos, amb ocasió de la dació en pagament del seu
habitatge previst en l'apartat 3 de l'Annex d'aquesta norma, tindrà la consideració de
subjecte passiu substitut del contribuent l'entitat que adquireixi l'immoble, sense que el
substitut pugui exigir del contribuent l'import de les obligacions tributàries satisfetes.”
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.
Sotmesa a aprovació la proposta s’aprova per unanimitat.
6. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de
2012
La sala es dona per assabentada de l’aprovació de la liquidació de l’any 2012.
7. Donar compte de l’expedient de modificació de crèdits per
incorporació de romanents 1/2013
El sr. Coll demana si aquestes partides apareixien al pressupost de 2013, el batle
respon que no, que ara s’afegeixen.
La sala es dona per assabentada de l’expedient de modificació de crèdits per
incorporació de romanents 1/2013.
8. Moció del grup Més per SE: Rebuig a la implantació obligatòria del
decret sobre el tractament integrat de llengües (TIL) als centres
educatius i suport a la vaga indefinida docent.
El sr. Coll explica la proposta que detalla: Davant l’aprovació per part del Govern de
les Illes Balears del Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament
integrat de les llengües (TIL) als centres docents no universitaris de les Illes Balears,
entenent que:

1.- Imposa impartir assignatures troncals en llengua anglesa sense una preparació
prèvia adequada, ni per part dels alumnes ni per part del personal docent, la qual cosa
implicarà una minva en l’estudi del contingut específic de cada matèria i, en
conseqüència, un endarreriment respecte a altres comunitats.
2.- Es fa una implantació precipitada, improvisada i generalitzada de l’ensenyament en
anglès per part de professorat no preparat, sense materials adequats, en classes
massificades i sense recursos específics.
3.- S’exigeix el nivell B2 d’anglès per impartir classes en anglès, quan aquest nivell
només capacita per mantenir converses de caire no formal segons el Marc europeu
comú de referència per a les llengües; per fer classes en llengua anglesa és necessari
el nivell C1 (per fer classes en llengua catalana sempre s’ha exigit el nivell C).
4.- En cap moment s’ha valorat ni avaluat el nivell actual d’anglès de l’alumnat. Quan
es diu que es vol millorar la seva competència en aquesta llengua estrangera és,
precisament, perquè el nivell actual no és suficient. Com se suposa, doncs, que han de
seguir classes no ja d’anglès, sinó de matèries troncals en anglès?
5.- No s’ha escoltat en cap moment ni els tècnics ni els professionals de la matèria, ni
tampoc s’han consultat els departaments didàctics ni la Universitat a l’hora d’elaborar
aquest Decret per part de la Conselleria i, amb això, s’ha dictat una normativa
incoherent amb un calendari d’aplicació inassumible, que ha creat desconcert i
malestar als centres, farà augmentar les desigualtats dins les aules i impossibilitarà el
tractament adequat de les diferents necessitats educatives dels alumnes.
6.- Suposa un retrocés de la nostra llengua als centres i deixa sense efectes, per la via
del Decret, la Llei 3/1986 de Normalització Lingüística de les Illes Balears (aprovada
per tots els partits polítics), ja que en contradiu l’article 1, que estableix que s’ha
d’assegurar el coneixement i l’ús progressiu del català com a llengua vehicular en
l’àmbit de l’ensenyament.
7.- S’incrementarà la despesa econòmica que hauran d’assumir les famílies (que en
molts de casos viuen una crítica situació econòmica), ja que s’hauran de comprar
llibres de text nous pel fet d’impartir-se les classes en llengües diferents a les dels
actuals llibres de text, i deixarà de tenir efectivitat l’estalvi que suposen els projectes de
reciclatge de llibres que hi ha a molts de centres, sense que aquesta qüestió estigui
inclosa en el Decret.
8.- La majoria dels pares tampoc no estan preparats per ajudar els fills en les
assignatures que s’impartiran en anglès (matemàtiques, ciències socials, ciències
naturals, etc).
9.- Suposa un atac a la llibertat de les famílies que lliurement han escollit el centre al
que portaran als fills, valorant entre altres factors el projecte lingüístic que
autònomament cada centre tenia implantat.
Es per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia l’adopció del
següent acord:
1. El Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia demana al Govern Balear que es derogui
el Decret 15/2013 esmentat, ja que la seva aplicació en cap cas ajudarà els alumnes
de les escoles locals a millorar el seu rendiment acadèmic, ni tampoc possibilitarà
l'aprenentatge de la llengua anglesa de forma adequada, ans al contrari, empitjorarà
de forma molt clara el seu aprenentatge en conjunt.
2. Rebutjar l'actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes Balears
respecte a tota la comunitat educativa i la resta d'agents socials.

3. Instar al Govern Balear a elaborar una nova normativa, feta des del consens amb la
comunitat educativa, que permeti que els alumnes finalitzin l'aprenentatge dominant
les dues llengües oficials i l'anglès, acompanyant aquesta mesura de la llibertat
necessària que cada centre ha de tenir per establir el seu projecte lingüístic.
El sr. Coll explica que no estan en contra del coneixement de les 3 llengües però si
considera que existeixen problemes importants: al CE Mestre Guillemet només hi ha
un professor qualificat; l’assumpció del sistema no serà coherent sinó que molts
d’alumnes assumiran els canvis a la meitat de l’aprenentage, a 5è per exemple;
consideram que no funcionarà.
El sr. Coll Canyelles explica que el decret no respon a criteris tècnics ni pedagògics
sinó a altres motius. No suposarà una millora del sistema educatiu entre d’altres raons
per la falta de preparació del professorat.
El batle diu que estan d’acord amb l’exposició de motius i planteja un que en comptes
de sol·licitar la “derogació” es sol·liciti la “modificació” del decret substituint l’apartat
primer per “possibilitant l’aprenentatge de la llengua anglesa de forma adequada,
d’una manera més gradual i progressiva”, proposam l’eliminació del segon apartat i el
manteniment íntegre de l’apartat tercer.
El sr. Riutort diu que si es lleva la paraula derogar el deixa buida de contingut la
proposta. El sr. Coll afirma que efectivament si no es demana la derogació entrarà en
vigor immediatament i no es podran evitar aquestes conseqüències negatives, dia 15
ho haurien de complir i, almenys el centre de Santa Eugènia, no esta preparat. El sr.
Martorell destaca que és molt precipitat. El batle proposa acceptar la proposta amb la
paraula derogació. El sr. Alorda diu que si els professors no estan preparats dons
haurien d’aprendre. El sr. Coll esta d’acord però diu que no es pot exigir
immediatament ni fora de l’horari lectiu.
Sotmesa a aprovació s’aprova per unanimitat la següent proposta:
“Rebuig a la implantació obligatòria del decret sobre el tractament integrat de llengües
(TIL) als centres educatius i suport a la vaga indefinida docent
Davant l’aprovació per part del Govern de les Illes Balears del Decret 15/2013, de 19
d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües (TIL) als centres
docents no universitaris de les Illes Balears, entenent que:
1.- Imposa impartir assignatures troncals en llengua anglesa sense una preparació
prèvia adequada, ni per part dels alumnes ni per part del personal docent, la qual cosa
implicarà una minva en l’estudi del contingut específic de cada matèria i, en
conseqüència, un endarreriment respecte a altres comunitats.
2.- Es fa una implantació precipitada, improvisada i generalitzada de l’ensenyament en
anglès per part de professorat no preparat, sense materials adequats, en classes
massificades i sense recursos específics.
3.- S’exigeix el nivell B2 d’anglès per impartir classes en anglès, quan aquest nivell
només capacita per mantenir converses de caire no formal segons el Marc europeu
comú de referència per a les llengües; per fer classes en llengua anglesa és necessari
el nivell C1 (per fer classes en llengua catalana sempre s’ha exigit el nivell C).

4.- En cap moment s’ha valorat ni avaluat el nivell actual d’anglès de l’alumnat. Quan
es diu que es vol millorar la seva competència en aquesta llengua estrangera és,
precisament, perquè el nivell actual no és suficient. Com se suposa, doncs, que han de
seguir classes no ja d’anglès, sinó de matèries troncals en anglès?
5.- No s’ha escoltat en cap moment ni els tècnics ni els professionals de la matèria, ni
tampoc s’han consultat els departaments didàctics ni la Universitat a l’hora d’elaborar
aquest Decret per part de la Conselleria i, amb això, s’ha dictat una normativa
incoherent amb un calendari d’aplicació inassumible, que ha creat desconcert i
malestar als centres, farà augmentar les desigualtats dins les aules i impossibilitarà el
tractament adequat de les diferents necessitats educatives dels alumnes.
6.- Suposa un retrocés de la nostra llengua als centres i deixa sense efectes, per la via
del Decret, la Llei 3/1986 de Normalització Lingüística de les Illes Balears (aprovada
per tots els partits polítics), ja que en contradiu l’article 1, que estableix que s’ha
d’assegurar el coneixement i l’ús progressiu del català com a llengua vehicular en
l’àmbit de l’ensenyament.
7.- S’incrementarà la despesa econòmica que hauran d’assumir les famílies (que en
molts de casos viuen una crítica situació econòmica), ja que s’hauran de comprar
llibres de text nous pel fet d’impartir-se les classes en llengües diferents a les dels
actuals llibres de text, i deixarà de tenir efectivitat l’estalvi que suposen els projectes de
reciclatge de llibres que hi ha a molts de centres, sense que aquesta qüestió estigui
inclosa en el Decret.
8.- La majoria dels pares tampoc no estan preparats per ajudar els fills en les
assignatures que s’impartiran en anglès (matemàtiques, ciències socials, ciències
naturals, etc).
9.- Suposa un atac a la llibertat de les famílies que lliurement han escollit el centre al
que portaran als fills, valorant entre altres factors el projecte lingüístic que
autònomament cada centre tenia implantat.
Es per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia l’adopció del
següent acord:
1. El Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia demana al Govern Balear que es derogui
el Decret 15/2013, possibilitant l’aprenentatge de la llengua anglesa de forma
adequada, d’una manera més gradual i progressiva.
2. Instar al Govern Balear a elaborar una nova normativa, feta des del consens amb la
comunitat educativa, que permeti que els alumnes finalitzin l'aprenentatge dominant
les dues llengües oficials i l'anglès, acompanyant aquesta mesura de la llibertat
necessària que cada centre ha de tenir per establir el seu projecte lingüístic.”
9. Decrets i resolucions
10. Precs i preguntes
- El sr. Coll fa les següents preguntes:
1. En relació amb el pla de desenvolupament turístic, teniu més informació?
2. Pareix que el superànit es podrà utilitzar, teniu més informació?
3. Com ens afecta l’avantprojecte de sostenibilitat local?
4. Quantes sol·licituds hi ha de l’ajuda a emprenedors?
5. Segons la informació que ha arribat a l’ajutament, la depuradora es troba al 97% de
la seva capacitat, hem de plantejar-mos un augment d’aquesta capacitat?

6. Ajudes a les NNSS
7. Ha arribat recentment un escrit de l’agència de disciplina, com contiua el
procediment?
8. Que es farà amb el pla especial de 73.000 €?
9. Potser seria convenient que ens expliquin millor les anàlisi d’aigua ja que molta gent
l’utilitza per regar i hem de conèixer be el seu estat.
10. No entenem l’escrit de l’ajuntament de Vilafranca.
11. La passada legislatura varem demanar el canvi de nom del carrer de’s Puig, com
està?
12. Sobre les multes dels residus, a que responen els 7.000 €? El batle respon que
deriven dels inicis dels expedients de l’any 2013.
- El sr. Coll Canyelles fa les següents preguntes:
1. destaca l’elevat número de decrets per infraccions de medi ambient.
2. decret de nomenament d’instructora a la secretària i de secretari a en Tomeu, qui
pot admetre la denúncia?
3. en relació amb la reforma local, que suposarà el cost estandar? El sr. Martorell
respon que s’ha eliminat aquest concepte.
El sr. Martorell en relació amb la pregunta referida al ple de turisme diu que no han
deixat clar que pagaran el pla ni han garantit que a l’any 2013 hi hagi convocatòria.
El batle diu que en relació amb el superàvit no hem rebut cap informació oficial sobre
la possibilitat d’utilitzar-ho. Quant a l’avantprojecte diu que a nivell de competència
pareix que és el consell qui decidirà assumir-la o no. Quan a la petició del pla d’ajudes
avui hem signat la relació de factures sol·licitades i quan ens paguin ja veurem a que
les destinam. Quan a la depuradora la informació és molt recent i seran els tècnics els
que decideixin si s’ha d’ampliar o no. En relació amb la subvenció de les NNSS
haurem de justificar els 30.000 € i ens pagaran 15.000 €. En relació amb la llicència
que ens ha demanat l’agència de disciplina l’arquitecte ha fet un informe, la solera i el
mur no es troben a la llicència però és un defecte subsanable. El sr. Coll demana si
l’informe l’han fet abans de rebre l’expedient, el batle respon que ja tenien l’expedient
però que el que no tenien l’agencia de disciplina és l’informe d’agricultura, no
consideram que hi hagi infracció. Quan a l’anàlisi d’aigua els enviam a SOREA
directament però es pot demanar una ampliació de la informació. En relació amb
l’escrit de Vilafranca ens informen de que han eliminat la possibilitat dels que han estat
directors general puguin cobrar el nivell 30. Amb el canvi de nom no s’ha fet res, ho
reactivaré. En relació amb les denúncies pot iniciar l’expedient un funcionari o autoritat
pública, hem volgut despersonalitzar els expedients.
El sr. Martorell diu que en relació amb les ajudes a emprenedors no te les dades,
segons el SOIB tenim 45 persones en atur, hem mirat de signar un conveni amb ells
per poder agafar a aturats del poble. El batle creu que son 3 peticions però que en
tornar n’Aina els informaran.
I sense haver més assumptes a tractar el President aixeca la sessió, de tot la qual com
a secretària, estenc l’acta.

