ACTA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA
Informació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 1 octubre de 2013
Hora: de les 18.00 a les 19.00
Lloc: sala 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
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors
2. Moció en relació amb el Tractament Integral de Llengües TIL
3. Aprovació del Compte General 2012
4. Conveni policial amb Santa Maria
5. Festes locals 2014
6. Sobre la reforma del sistema de pensions
7. Consell del Poble
Precs i preguntes
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors
La corporació per unanimitat acorda aprovar l’acta de data 30 de juliol de 2013.
2. Moció en relació amb el Tractament Integral de Llengües

El batle proposa la modificació de l’ordre del dia. En primer lloc proposa la introducció
de la següent moció consensuada pels tres grups politics: Moció en relació amb el
tractament Integral de Llengües i que substitueix a les diferents mocions presentades
en aquest sentit.

Per altra banda el batle proposa la introducció a l’ordre del dia de les mocions
presentades per MES X SE i PSOE en comptes de sotmetre-les per urgència, així
mateix proposa debatre-les a continuació d’aquesta moció consensuada. Els altres
grups es pronuncien favorablement als canvis.
El batle explica i llegeix la moció dels tres grups politics:
El Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia ACORDA:
1.- Comunicar al Govern de les Illes Balears que el Decret de Tractament Integral de
Llengües (TIL) ha provocat un fort rebuig i preocupació entre tota la comunitat
educativa de Santa Eugènia.
2.- L’Ajuntament de Santa Eugènia insta a la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats, a la Comunitat Educativa i els sindicats que la representen a seguir
dialogant pera conseguir entre tots millorar el sistema educatiu i potenciar la formació
lingüística dels estudiants de les Illes Balears. Aquest diàleg ha de permetre
l’aprenentge efectiu de les dues llengües oficials i d’una
estrangera, principalment l’àngles, en finalitzar l’escolarització de l’alumnat.
L'aplicació d’aquests acords en els centres educatius no ha d’anar en detriment de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, que s’utilitza com a llengua vehicular del
nostre sistema educatiu.
3.- L’Ajuntament de Santa Eugènia, demana una revisió del TIL tal com està plantejat
en aquests moments i l'inici d'un procés de diàleg i consens amb totes les parts
involucrades en el sistema educatiu per tal de dissenyar un nou programa per a la
introducció progressiva de l'anglès en el sistema educatiu amb una visió a llarg termini:
que no sigui un procés sotmès a canvis constants en funció dels resultats electorals,
cosa que perjudicaria als nostres fills i filles.
4.- L’Ajuntament de Santa Eugènia insta al Govern de Les Illes Balears a consensuar
la llei de simbols amb els agents implicats i sobretot amb la Comunitat educativa.
5.- L’Ajuntament de Santa Eugènia insta al Govern de Les Illes Balears a resoldre la la
millor manera possible els expedients oberts als directors dels Instituts de Maó.
6.- L’Ajuntament de Santa Eugènia insta al Govern de les Illes Balears a que els nous
projectes que es vulguin aplicar en els centres educatius es facin sense precipitacions i
de manera consensuada amb aquells sectors que els han de portar a terme i amb
aquells que s’han de veure afectats. han de portar a terme i amb aquells que s’han de
veure afectats. Aquests nous projectes han de contar amb els reursos humans i
econòmics necessaris per a la seva aplicació7.- L’Ajuntament de Santa Eugènia demana que s’arribi a un acord de forma urgent,
que desconvoqui la vaga el més prest possible i s’insta al Govern de les Illes Balears a

donar suport als equips directius dels centres per poder tornar el sistema educatiu de
forma ràpida i segura a la normalitat.
8.- L’Ajuntament de Santa Eugènia condemna qualsevol atac personal que s’hagi
produït o es pugui produir durant el procés de vaga i negociació.

El sr. Coll explica que s’han proposat arribar a un acord i s’ha donat molta importància
al fet de que la moció estigues consensuada. El sr. Coll Canyelles destaca la
importància del consens aconseguit avui i que suposa un rebuig a la política educativa
del govern i al TIL, destaca així mateix que el TIL no respon a un aprenentatge
pedagògic ja que en cap cas s’explica quines mesures d’aplicació s’utilitzaran per
millorar el rendiment dels alumnes. El batle diu que era necessari arribar a un consens
i agraeix als grups el fet d’arribar a aquest i desitja que això es solucioni aviat.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.
El sr. Coll es dirigeix als assistents per convidar-los a quedar a la resta de la sessió.
3. Aprovació del Compte General 2012
Previ examen de la documentació que justifica aquest Compte General, el qual ha
estat elaborat per la Intervenció municipal, la Comissió Especial de Comptes de
l’ajuntament de Santa Eugènia ha emès el preceptiu informe sobre l’esmentat Compte
General corresponent a l’exercici de 2012.
Als efectes de l’article 193.3 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, es va sotmetre el Compte General a informació pública en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en el tauló d’anuncis d’aquest
Ajuntament, pel seu examen i formulació per escrit de les reclamacions, esments i
observacions que procedeixin. Així al BOIB núm. 97 de 11 de juliol de 2013, apareix
publicat l’anunci d’exposició pública del Compte General de 2012 de l’ajuntament de
Santa Eugènia, sense que durant el termini de quinze dies i vuit més s’hagi presentat
qualque reclamació en contra.
En conseqüència, tot complint el dispost a l’article 193.4 de la Llei 39/88, es proposa al
ple l’adopció del següent:
ACORD
1. Aprovar el compte general de l’ajuntament de Santa Eugènia de l’any 2012.
2. Rendir els esmentats comptes de la corporació a la Sindicatura de Comptes.
El sr. Coll explica que s’abstindran perquè consideren que és el reflex d’un pressupost
en el que no han participat i entenen que els tècnics han informat favorablement. El sr.
Coll Canyelles diu que ell pensa igual.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 6 vots a favor (PP) i 3 abstencions.
4. Conveni policial amb Santa Maria
El batle explica la proposta: Aprovació del text del conveni de col·laboració amb
l’ajuntament de Santa Maria pel reforç de les plantilles policials.

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 de Santa Maria per al reforç de les plantilles policials per circumstàncies
especials o per causes extraordinàries:
Guiem Crespí Serra, 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.
+++++, Batlessa de l'Ajuntament de Santa Maria 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 Santa Maria 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.
I en prova de conformitat, signen per duplicat el present conveni
DATA
Per l'Ajuntament de Santa Eugènia
Per l'Ajuntament de Santa Maria
2. Habilitar al batle de l’ajuntament de Santa Eugenia per la signatura de l’esmentat
conveni.

El Sr. Canyelles destaca que ja varen votar el conveni amb Algaida a favor i que
aquesta vegada faran igual.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.

5. Festes locals 2014
Atesa la necessitat de que abans del dia 31 d’octubre de 2013, comuniquem la
proposta de dues festes locals per l’any 2014 i d’acord amb el que disposa l’article 46
del R.D. 2001/83,
Es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
1. Proposar com a festes locals del municipi de Santa Eugènia per a l’any 2014, el dia
17 de gener, divendres (Sant Antoni) i el dia 4 d’agost, dilluns (festa patronal).
2. Comunicar l’esmentat acord a la Direcció General de Treball i Salut Laboral, de
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació.
El batle destaca que han tingut la intenció de potenciar la festa de sant Antoni.
6. Sobre la reforma del sistema de pensions
El sr. Coll Canyelles explica la moció: SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA DE
PENSIONS
A finals del segle XX i principis del segle XXI, Europa ha estat testimoni de l'impuls
de la despesa social, de la protecció dels drets i llibertats dels seus ciutadans i de
l'accés a bens públics fonamentals com l'educació, la sanitat, la protecció per atur i
la creació del sistema públic de pensions contributives.
Entre l'any 2000 i 2004, la protecció social a Espanya va créixer fins el 19,9½. En
canvi des de 2004 fins l'any 2009, es va incrementar fins a un 37,2 % Així doncs,
mentre a l'any 2000, el nivell de protecció social suposava el 64,1% de la mitjana
europea, a l'any 2009, va arribar a incrementar-se fins el 79%
Amb tan sols un any i mig, el govern del PP ha realitzat tot un seguit d'ajustaments
per tal de reduir el paper de les pensions contributives de caràcter públic i ampliar
l'acció dels sistemes de cobertura privats.
Ara més que mai és fonamental mantenir el consens aconseguit des de fa aprop
de 20 anys al voltant del “Pacte de Toledo”. Es tracta d'un actiu intangible que ha
de ser preservat en el disseny del Sistema de Seguretat Social a Espanya.
La reforma del sistema de pensions que proposa el Partit Popular rebaixarà les
pensions dels nostres majors, trencant amb la garantia per llei de la revalorització
anual segons el IPC.
Aquesta reforma perjudicarà especialment als ciutadans de les Illes Balears, on la
pensió mitja es situa en els 784€, front als 855€ estatals. Amb aquesta reforma, la
retallada podria superar el 20 % de la mitjana en 10 anys, arribant a suposar la
pèrdua de 160 euros menys cada mes.
Els pensionistes de les Illes Balears seran per tant, uns dels més perjudicats per la
retallada de les pensions que prepara el Partit Popular, fet que es suma a la
congelació de les pensions i a la retallada als ajuts a la dependència, un autèntic
disbarat per a un col•lectiu que ja passa moltes dificultats per arribar a finals de
mes i que, els darrers anys, ha hagut de compartir la pensió amb altres familiars
que estan a l'atur o no tenen recursos.

Per tot això, presentem davant el Ple per al seu debat i aprovació, si escau, la
següent
MOCIÓ
1.- L'Ajuntament de Santa Eugènia reafirma la importància de mantenir el consens
polític i social mitjançant el “Pacte de Toledo”, que amb els seus 18 anys
d'existència avala la capacitat de diàleg entre el Govern d'Espanya, polítics i
sindicats.
2.- L'Ajuntament de Santa Eugènia rebutja qualsevol reforma del Sistema de
Pensions que suposi la rebaixa de la pensió inicial.
3.- L'Ajuntament de Santa Eugènia insta al Govern d'Espanya a retirar la proposta
del nou factor de sostenibilitat, que adapta la pensió a l'esperança de vida i que
suposa disminuir el poder adquisitiu dels pensionistes de forma permanent.
4.- L'Ajuntament de Santa Eugènia insta al Govern d'Espanya a dialogar amb els
agents socials i a aconseguir un acord amb sindicats i empresaris.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.
7. Consell del Poble
El sr. Coll Canyelles explica la moció: CREACIÓ DEL CONSELL DEL POBLE DE
SANTA EUGÈNIA.
Implicar la ciutadania en el debat dels assumptes públics. Aquest és l’objectiu principal
del Consell del Poble, una experiència pionera a la nostra illa. Aquest forum ha de
permetre generar sinèrgies entre les diferents entitats i grups socials del municipi. Ha
de ser una estructura de propostes en positiu i d’acord.
En Consell del Poble preten ser un òrgan consultiu i assessor, no vinculant. Té com a
finalitat la millora de la democràcia participativa, la promoció d’accions que suposin un
major benestar social i una millor qualitat de vida.
Ha de ser format per tots els taujans i taujanes, garantint un espai a les diferents
associacions i grups consolidats. La seva activitat ha de ser dirigida per una Comissió
Permanent i el màxim òrgan de decisió ha de ser l’assemblea, que tendrà, entre
d’altres funcions, la creació de comissions especials de feina per a diversos
assumptes.

La present moció va acompanyada d’un avantprojecte de reglament que haurà de ser
aprovat, en primera instància, pel plenari de l’Ajuntament, i posteriorment crearà una
comissió que fixarà el procés de desenvolupament.
Es per totes aquestes raons que el Grup socialista de l’Ajuntament de Santa Eugènia
presenta la següent

MOCIÓ
1.-El plenari de l’Ajuntament de Santa Eugènia aprova la creació del Consell del Poble
de Santa Eugènia i el reconeix com a òrgan consultiu i assessor, no vinculant.
2.-El plenari de l’Ajuntament de Santa Eugènia aprova, de manera inicial,
l’avantprojecte de reglament del Consell del Poble adjuntant a la present moció.
3.-L’Ajuntament de Santa Eugènia crearà una Comissió d’avaluació i seguiment que
serà l’encarregada d’aprovar definitivament el reglament del Consell del Poble, abans
de ser exposat públicament. Serà formada per, al manco, un regidor de cada grup
municipal, respectant la composició del plenari. Serà convocada pel batle en un termini
no superior als 30 dies naturals després de l’aprovació inicial de l’avantprojecte de
reglament. Aquesta Comissió serà dissolta una vegada s’hagi efectuat la primera
convocatòria del Consell del Poble.
AVANTPROJECTE DE REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL DEL
POBLE DE SANTA EUGÈNIA
“No es pot tenir una democràcia que funcioni sense allò que els sociòlegs anomenen
organitzacions secundàries, llocs on la gent es pugui trobar, planificar, parlar i
desenvolupar idees”.
Noam Chomsky
El Consell de Poble de Santa Eugènia es constitueix amb la voluntat de millorar la
convivència entre els veïns i veïnes de Santa Eugènia i d’enfortir el sentiment de
cohesió social al municipi. Es una eina de reflexió fonamental per analitzar els canvis
socials que a nivell de carrer es manifesten dia a dia.
A) Disposicions generals
Article 1r. Creació, denominació i seu.
De conformitat amb allò que estableix la Llei de Bases de Règim Local es crea el
Consell del Poble de Santa Eugènia (Mallorca), amb les finalitats, estructures i
competències que s’estableixen en aquest reglament.
La seu social del Consell del Poble serà la Casa de la Vila.
Article 2n. Naturalesa i objecte.

El Consell del Poble és un òrgan consultiu i assessor, no vinculant. Té com a finalitat la
millora de la democràcia participativa, la promoció d’accions que suposin un major
benestar social i una millor qualitat de vida.
Article 3r. Funcions.

1.-Cooperar amb l’Ajuntament de Santa Eugènia en el desenvolupament de
programes, activitats i campanyes informatives i de divulgació relacionades amb la
millora del benestar social del municipi.
2.-Promoure el desenvolupament, seguiment i avaluació dels objectius relacionats amb
la participació ciutadana i amb la millora de la qualitat de vida a Santa Eugènia.
3.-Conèixer i avaluar els resultats de la gestió dels recursos públics i proposar
l’adopció de mesures per a la seva millora.
4.-Promoure les actuacions i mesures que impulsin i fomentin els voluntariat social,
així com la solidaritat entre taujans i taujanes.
5.-Elaborar i remetre propostes i informes a les diferents Administracions Públiques en
matèries relacionades amb la participació ciutadana i als aspectes diferencials del
poble.
6.-Assessorar l’Ajuntament de Santa Eugènia en aquelles matèries relacionades amb
la millora de la qualitat de vida.
7.-Afavorir la participació activa dels diferents col·lectius socials del municipi.
8.-Promoure la participació dels usuaris en el control de qualitat dels serveis.
9.-Participar de l’elaboració del pressupost municipal, en la forma que es determini.
B) Organització i funcionament
Capítol I. Composició.
Article 4t.-El Consell de Poble de Santa Eugènia s’articula a través dels següents
òrgans de funcionament:
-La Comissió Permanent.
-L’Assemblea.
-Les Comissions Especials.
Article 5è. La Comissió Permannet.
1.Composició:
-Una representació dels diferents grups municipals presents a l’Ajuntament, essent el
seu número de membres proporcional a la composició del plenari, assegurant com a
mínim una persona representant de cada grup.

-Una persona representant de cada una de les associacions inscrites en el registre
municipal d’associacions i que mantenguin la seva activitat.

-Una persona representant de cada un dels grups consolidats en el municipi, que
sense estar inscrit en el registre d’associacions, certifiquen la seva activitat habitual i
fan constar la voluntat de participar per escrit a l’Ajuntament.
-Una Presidència, una vicepresidència, i una secretaria. Seran designades d’entre els
membres de l’assemblea. No podran ser ocupades pels membres de la corporació.
2.Nomenament:
-Correspon a l’assemblea del Consell del Poble l’elecció de la presidència, la
vicepresidència i la secretaria.
-Hauran de ser ocupades per persones que acreditin la seva residència –completa o
parcial- al municipi.
-L’assemblea haurà de votar conjuntament una proposta que inclogui presidència,
vicepresidència i secretaria, llevat de quan s’hagi de substituir un dels càrrecs per
causes sobrevingudes.
-L’acord es prendrà per majoria absoluta dels assistents.
-Es podrà acordar nomenar una presidència rotatòria.
Propostes de nomenament:
-El Plenari de la corporació municipal aprovarà una proposta de presidència,
vicepresidència i secretaria per majoria qualificada de tres quartes parts. Es
comunicarà a l’assemblea.
-Un mínim de vint membres de l’assemblea del Consell podrà presentar una proposta
alternativa.
3.Termini del mandat
El mandat de la presidència, vicepresidència i secretaria tendrà una vigència de 5
anys.
Article 6è. L’assemblea.
Serà integrada per tots els taujans i taujanes que acreditin la seva residència –
completa o parcial- al municipi.
Article 7è.Inscripció i cens.
A efectes de cens, per tal de facilitar les convocatòries s’haurà de manifestar per escrit
la voluntat de participar del Consell del Poble a l’ajuntament de Santa Eugènia abans
de la sessió constitutiva i a la Comissió Permanent del Consell després de la seva
constitució. A cada reunió de l’assemblea hi haurà d’haver els impresos corresponents

per a sol·licitar l’adhesió. També s’ha d’habilitar un sistema online per a facilitar la
inscripció. Les sol·licituds d’inscripció, dirigides a la Comissió Permanent, podran ser
lliurades a la casa consistorial, seu social del Consell del Poble.
El cens serà obert permanentment.
Article 8è.Les Comissions Especials.
Tendran com a objectiu l’anàlisi d’aspectes concrets. Qualsevol membre de
l’Assemblea podrà formar-hi part.
-Per acord de l’assemblea del Consell o per mandat de la Comissió Permanent es
podran crear Comissions Especials d’estudi o treball amb caràcter temporal o
permanent. La seva composició, funcions i durada les fixarà la Comissió Permanent i/o
l’Assemblea. A les mateixes hi podran assistir, igual que a l’Assemblea, persones que,
per la seva especial qualificació o especificitat dins dels termes a tractar, puguin
prestar la seva col·laboració i assessorament.
-Seran formades, mínim, per una persona coordinadora i dues vocalies.
-En qualsevol cas, se’n nomenaran dues de permanents: la de fires i festes i la de
propostes pel pressupost municipal. Hauran de ser aprovades a la sessió posterior a la
sessió constitutiva i tendran una vigència de cinc anys, sempre que l’Assemblea no
aprovi un altre termini, a proposta de la comissió permanent.
-La Comissió Especial informarà dels seus treballs a l’Assemblea a cadascuna de les
sessions del mateix. L’Assemblea podrà prendre acords respecte de les conclusions
de les Comissions Especials.
Capítol II. Funcions de la Comissió permanent i de l’Assemblea.
Article 9è.De la Comissió Permanent.
1.Presidència. Es la responsable de convocar la Comissió Permanent i l’Assemblea.
Ha de presidir les sessions de l’Assemblea i moderar el desenvolupament dels debats.
Signa l’ordre del dia amb les propostes de debat. Ha de vetllar pel compliment dels
acords. Ha d’exercir quantes funcions li assigni el Consell i sempre que siguin
inherents a la seva condició.
2.Vicepresidència. Excerceix funcions de representació. Forma part de la mesa de
l’Assemblea, juntament amb la presidència i la secretaria. Substitueix la presidència en
cas d’absència.
3.Secretaria. Es la responsable de redactar les actes de l’Assemblea.
Article 10è. De l’Assemblea.
1.Funcions:

a)Elegir la presidència, vicepresidència i secretaria de la Comissió Permanent.
b)Planificar les actuacions del Consell i fixar les línies generals d’actuació, ordenantles segons la seva prioritat.
c)Aprovar el programa anual d’activitats a desenvolupar pel Consell així com la
memòria anual del mateix.
d)Crear les Comissions Especials i designar als seus components, durada i funcions,
així com aprovar les seves propostes si escau.
e)Debatre i aprovar accions beneficioses pel conjunt de la ciutadania.
f)Aprovar o rebutjar les propostes de modificació del present reglament per majoria
absoluta dels membres assistents.
g)Aprovar l’acta de les sessions anteriors.
h)Proposar el cessament de la Comissió Permanent i emetre’n el vot al respecte.
2.Organització:
a)L’Assemblea del Consell del Poble serà convocada amb caràcter ordinari una
vegada cada sis mesos, i amb caràcter extraordinari quan ho requereixi la importància
o urgència dels assumptes, ja sigui a iniciativa del president, d’algún membre de
l’Assemblea o del plenari de l’ajuntament.
b)A cada convocatòria s’expresssarà per escrit, remès a cadascun dels seus
membres, l’ordre dia dia de la reunió, amb una antelació mínima de deu dies naturals,
excepte les extraordinàries que es convocaran, almenys, amb dos dies d’antelació. El
termini entre la primera i segona convocatòria serà de quinze minuts, sent necessari
en la primera convocatòria l’assistència de majoria absoluta i d’un terç dels seus
membres en segona convocatòria.
c)A l’ordre del dia s’hi inclouran els assumptes proposats per la Presidència, pel propi
Consell en la sessió anterior o pel plenari de la corporació. L’últim punt sempre serà
referent a precs i preguntes.
d)Amb la convocatòria es posarà a disposició dels membres la documentació
necessària per al debat de la sessió.
e)Els acords de l’Assemblea es prendran per majoria absoluta dels assistents.
f)Les votacions podran ser a mà alçada, nominals i/o secretes. Es prioritzarà la votació
a mà alçada. Si algún membre del Consell ho demana s’haurà de realitzar la votació
de manera nominal i/o secreta. Seran nominals aquelles que es realitzin mitjançant
crida alfabètica, votant en últim lloc el President. Són secretes quan ho sol·liciti
qualsevol membre de l’Assemblea i es realitzaran per papereta que cada membre
dipositarà en una urna o borsa. S’enten que els acords es prendran per majoria simple
dels assistents, a excepció d’aquells que expressament aquest reglament o qualsevol
altra disposició legal o reglamentària estableixin que s’han d’adoptar amb un altre
ordre de majories.

g)Abans de començar la votació, la Presidència plantejarà de forma clara els termes
de la mateixa i la forma d’emetre el vot. Acabada la votació, la Presidència declararà
l’acordat, donant lectura al recompte de vots.
h)El vot dels membres del Consell és personal i indelegable.
i)En cas d’empat en els acords podran produir-se fins a dues votacions, i en cas de
persistir l’empat dirimirà el vot de qualitat de la presidència.
j)A les sessions de l’Assemblea podran ser requerides o convidades aquelles persones
que, per la seva especial qualificació o especificitat dins dels termes a tractar, puguin
prestar la seva col·laboració i assessorament.
k)Perquè l’Assemblea proposi el cessament de la presidència, vicepresidència i
secretaria ho han de sol·licitar per escrit el 40 % dels membres censats fins el
moment. El cessament serà tractat a la propera Assemblea, que la presidència haurà
de convocar en un termini de quinze dies, i la proposta haurà de ser respaldada per
més del 50 % dels assistents.
Capítol III. Règim Econòmic.
Article 11.è.-L’Ajuntament de Santa Eugènia sempre que sigui possible dotarà
econòmicament al Consell perquè aquest pugui dur a terme les seves finalitats. Així
mateix, dotarà al Consell dels mitjans humans, materials i funcionals per a la
consecució dels seus objectius.
Disposició addicional
L’Ajuntament de Santa Eugènia vetllarà pel funcionament del Consell de Poble,
d’acord amb el present reglament. El ROF regirà de forma supletòria en lo no previst al
reglament.

El sr. Coll Canyelles destaca que suposarà un òrgan que encara no existeix a
Mallorca, que es tracta d’un òrgan consultiu per l’ajuntament però no vinculant,
explica les diferències amb l’Agenda Local 21 que ha quedat sense efecte
principalment per la manca d’ajudes, diu que és important l’actuació de
l’ajuntament i de la gent del poble per a que aquest organisme funcioni. El sr. Coll
diu que s’ha de fomentar la participació i que en opinió del Partit Popular hauria de
ser el fòrum el que decidís la creació d’aquest òrgan de participació, diu que
recolzen la moció ja que aquesta suposa un punt inicial de debat. El batle
considera que l’agenda local 21 i el fòrum de participació han estat unes eines molt
importants i pioneres i que ha costat molt posar-les en marxa, no considerem que
hem de recolzar la moció ja que el fòrum encara esta viu i crear ara una figura
sense la participació de la gent del poble i sense forts fonaments no te sentit si ja
tenim un altre òrgan similar. El sr. Coll Canyelles manifesta la seva decepció ja que
no ha tingut noticies fins ara del no recolzament, la idea era fer un òrgan sense
cost a diferència del fòrum de participació que esta pendent de les ajudes d’altres

institucions. El batle destaca que Santa Eugènia es troba entre els 3 pobles
pioners i de més participació de la gent a l’Agenda Local 21 però no es pot crear
una figura amb estructura insuficient per mantenir-la o tirar-la endavant, però no
veiem malament la proposta per començar a estudiar-la.
Sotmesa a votació la proposta és desestimada per 6 vots en contra (PP) i 3 a favor.
Precs i preguntes
-

El sr. Coll fa els següents precs i preguntes:

1. Demana en relació amb el cartell de “prohibido perros” que hi havia al plafó del
poliesportiu i que s’havia col·locat a damunt d’un escrit de S’APIMA que
informava de la vaga, destaca també que estava en castellà en comptes de en
català, el cartell també es troba a l’ajuntament. No és adequat i demanem que
s’informi als del poliesportiu perquè la col·locació no és correcta i per a que
sàpiguen que els escrits s’han de fer en català.
2. Diu que hi ha consens moltes vegades amb el Partit Popular però la manca de
consens en relació amb l’escoleta. Ens ha arribat la petició per part d’aquest
ajuntament a les educadores de que demanin mesos sense sou tot i que s’han
pujat les quotes, es cert?
3. Demana si l’escoleta segueix d’alta al registre de centres educatius de les IB.
La normativa disposa que als centres es podran crear 3 unitats, Santa Eugènia
va decidir crear 2, i llegeix la normativa en relació amb la creació de dos
centres la qual obliga a que encara que consti de dues unitats el centre haurà
de disposar d’una persona més, per tant, no podria segons això funcionar
nomes amb dues educadores, que és la situació actual.
4. Demana perquè l’ajuntament diu que no hi places pel mes de gener.
Les educadores han vist reduït el seu sou, en comptes de fer 30 minuts més, fan la
mateixa feina per un sou més baix. L’ajuntament darrerament ha pujat les quotes,
la darrera pujada ha estat de 20€ per rebut i així la despesa estava equilibrada,
però han continuat mantenguent que el dèficit és molt elevat. Destaca el superàvit
de 400.000€, explica la convocatòria d’una plaça de netejadora que donat com a
resultat que una de les candidates ha presentat un contenciós i ha guanyat i, per
tant, l’ajuntament l’ha hagut de contractar. Destaca que la posada en marxa de
l’escoleta va suposar el principi d’una educació de qualitat al municipi.
El batle quant al cartell explica que ell mateix va telefonar al poliesportiu i va fer
llevar el cartell. Quant a l’escoleta diu que pareix que manca informació ja que
totes les decisions amb les educadores s’han pres per consens. A l’escoleta hi ha
tots els al·lots possibles que poden apuntar-se a Santa Eugènia, ja que hem
consultat el padró. El que passa el gener es que s’incorporen 6 bebès, però en cap
moment s’ha dit que no quedin places. L’escola compleix les ràtios de les classes,
de fet, hi ha un nombre de nins molt inferior a les ràtios. El dèficit no és 0 sinó uns
15 o 20 mil euros. L’ajuntament si ara te dobers es perquè ara es fan les coses be.
Els 400.000 € no els tenim a disposició sinó que son coses pendents de cobrar de
subvencions i, per tant, no ens els podem gastar. L’escola no segueix donada
d’alta al registre però el servei es presta exactament igual que si hi estigues.

I sense haver més assumptes a tractar el President aixeca la sessió, de tot el qual com
a Secretària, estenc l’acta.
VIST I PLAU,
EL BATLE,

Sgt: Guillem Crespí Sastre

LA SECRETÀRIA,

Sgt: Paula Baltasar Cozar

