ACTA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA
Informació de la sessió:
Carácter: extraordinària
Data: 29 d’octubre de 2013
Hora: de les 18.00 a les 18.30 h
Lloc: sala de plens
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. Modificació de l’ordenança reguladora de l’impost de Vehicles de Tracció Mecànica
2. Modificació dels estatuts de la mancomunitat pla de Mallorca
3. Proposta de batlia de modificació de l’ordenança reguladora de la taxa del servei de
tractament i recollida de residus
4. Revocació de l’acord plenari de canvi d’us del poliesportiu municipal
5. Festes locals 2014
6. Renúncia del batle al càrrec de batle i regidor
1. Modificació de l’ordenança reguladora de l’impost de Vehicles de Tracció
Mecànica
El batle explica la proposta que disposa: “Atesa l’ordenança fiscal reguladora de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica aprovada en data 16.12.99 i modificada el
6.12.2003. Atesa la possibilitat que recull l’aricle 95.6 del Real Decret Legislatiu que
aprova Texte Refòs de la Llei d’Hisendes Locals que disposa:

“Las ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del impuesto, incrementada o
no por la aplicación del coeficiente, las siguientes bonificaciones:
a) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de la clase de carburante que
consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en
el medio ambiente.b) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de las
características de los motores de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente.”
Vist l’informe de la secretària interventora.
Es proposa al ple l’adopció del següent acord:
1. Aprovar la següent modificació de l’ordenança municipal reguladora de l’impost de
Vehicles de Tracció Mecànica de l’ajuntament de Santa Eugènia en el sentit d’afegir a
l’article 1r el següent paràgraf:
“S’estableix així mateix una bonificació del 75 per cent per aquells els vehicles
elèctrics i híbrids.”
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 sr. Coll Canyelles destaca que si bé a Palma la bonificació és del 100% consideram
suficient la del 75%.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.
2. Modificació dels estatuts de la mancomunitat pla de Mallorca
Atesa la proposta de batlia que disposa: “Atès l’acord adoptat pel Ple de la
Mancomunitat Pla de Mallorca en sessió ordinària de 9 d’abril de 2013 de modificació
dels Estatuts de la Mancomunitat.
Es proposa al Ple acorda l’adoció dels següents acords:
1. Ratificar la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Pla de Mallorca
acordada pel Ple de la Mateixa en sessió de 9 d’abril de 2013.
2. Trametre a la Mancomunitat certificació del present acord a fi de que es
continuï amb la tramitació corresponent.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.
3. Proposta de batlia de modificació de l’ordenança reguladora de la taxa del
servei de tractament i recollida de residus
El batle explica la proposta que detalla: “Ates que segons s’ha informat la taxa de tractament
de residus sòlids del consell de Mallorca no s’incrementarà per 2014; atesa la proposta de
reducció d’un 5% de la taxa del servei de tractament i recollida de residus urbans i rústics de
l’ajuntament i vist el següent estudi econòmic justificatiu que reflexa que la davallada suposarà
la recaptació d’aproximadament 8.916,07 € menys per a l’exercici 2014:

TAXA TRACTAMENT I RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS

VIVENDES URBANES

NÚM.
REBUTS

RECOLLIDA

-5%

INCINERACIÓ

-5%

TOTAL

-5%

IMPORT
PADRÓ

-5%

0 Habitants

166

74,41

70,69

104,48

99,26

178,89

169,95

29.695,74

28.210,95

1 - 2 Habitants

216

74,41

70,69

121,41

115,34

195,82

186,03

42.297,12

40.182,26

3 - 4 Habitants

183

74,41

70,69

126,7

120,37

201,11

191,05

36.803,13

34.962,97

5 - 6 Habitants

46

74,41

70,69

137,25

130,39

211,66

201,08

9.736,36

9.249,54

+ 6 Habitants

17

74,41

70,69

139,89

132,90

214,3

203,59

3.643,10

3.460,95

122.175,45

116.066,68

VIVENDES RÚSTIC

NÚM.
REBUTS

RECOLLIDA

-5%

INCINERACIÓ

-5%

TOTAL

-5%

IMPORT
PADRÓ

-5%

0 Habitants

194

59,53

56,55

104,48

99,26

164,01

155,81

31.817,94

30.227,04

1 - 2 Habitants

77

59,53

56,55

121,41

115,34

180,94

171,89

13.932,38

13.235,76

3 - 4 Habitants

42

59,53

56,55

126,7

120,37

186,23

176,92

7.821,66

7.430,58

5 - 6 Habitants

7

59,53

56,55

137,25

130,39

196,78

186,94

1.377,46

1.308,59

+ 6 Habitants

6

59,53

56,55

139,89

132,90

199,42

189,45

1.196,52

1.136,69

56.145,96

53.338,66

TOTAL PADRÓ URBANA + RÚSTIC

178.321,41

TOTAL PADRÓ - 5% URB + RÚSTIC

169.405,34

DIFERÈNCIA

8.916,07

Així la diferència a la taxa per l’any 2014 seria la següent:
Taxa de tractament:
VIVENDES
URBANES
0 Habitants

taxa fins
Davallada
taxa 2014
2013
(5%)
104,48
99,256
5,224

1 - 2 Habitants

121,41

115,3395

6,0705

3 - 4 Habitants

126,7

120,365

6,335

5 - 6 Habitants

137,25

130,3875

6,8625

+ 6 Habitants

139,89

132,8955

6,9945

VIVENDES
RÚSTIC

taxa
2013

taxa 2014

Davallada
(5%)

0 Habitants

104,48

99,256

5,224

1 - 2 Habitants

121,41

115,3395

6,0705

3 - 4 Habitants

126,7

120,365

6,335

5 - 6 Habitants

137,25

130,3875

6,8625

+ 6 Habitants

139,89

132,8955

6,9945

fins

Taxa de recollida:
Taxa fins 2013
Habitatge en sòl 74.41
urbà i urbanitzable
Habitatge en sòl no 59.53
urbanitzable

Taxa 2014

Davallada (5%)

70,6895

3,7205

56,5535

2,9765

Ates l’informe de la secretaria interventora.
Es proposa al ple l’adopció del següent acord:
1. Aprovar provisionalment la següent modificació de l’article 5 epígraf primer de
l’ordenança municipal reguladora de la taxa del servei de tractament de
residus:
Per cada habitatge en sòl urbà i urbanitzable, i per cada habitatge en sòl no
urbanitzable,es tindrà en compte les persones residents a l’habitatge degudament
empadronades:

VIVENDES URBANES

TAXA
(€)

0 Habitants

99,25

1 - 2 Habitants

115,33

3 - 4 Habitants

120,36

5 - 6 Habitants

130,38

+ 6 Habitants

132,89

VIVENDES RÚSTIC
(no urbanitzable)

TAXA
(€)

0 Habitants

99,25

1 - 2 Habitants

115,33

3 - 4 Habitants

120,36

5 - 6 Habitants

130,38

+ 6 Habitants

132,89

2. Aprovar provisionalment la següent modificació de l’article 5 epígraf primer de
l’ordenança municipal reguladora de la taxa del servei de recollida de residus:
Habitatges. S’entén per habitatge el destinat a domicili de caràcter familiar i
allotjament de menys de 10 places.
Habitatge
Taxa (€)
Habitatge en sòl
70,6895
urbà i urbanitzable
Habitatge en sòl no
56,5535
urbanitzable

3. 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 sr. Coll destaca que la davallada podria ser major però recolzaran la moció perquè
no se sap en quina situació es trobarà l’ajuntament l’any que ve. El sr. Coll Canyelles
diu que ja va manifestar que el sistema de gravar més les cases segons els membres
no li pareixia correcte.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor i una abstenció (PSOE).
4. Revocació de l’acord plenari de canvi d’us del poliesportiu municipal
El batle explca la proposata que disposa: “Ates que en sessió de data 28 de maig de
2013 el ple de la corporació va aprovar inicialment l’ús comercial com un ús subordinat
al dotacional esportiu existent a la parcel·la del carrer Estació nº 41, a traves de la via
permesa a l’article 15 de la llei 7/2012.
Ates l’informe de l’arquitecte i de la secretària que determinen la impossibilitat de
l’aprovació del canvi d’ús per aquesta via de l’article esmentat.
Atesa la regulació de la revocació d’acords en via administrativa regulada a l’article
105 de la Llei 30/1992 de Procediment Administratiu que disposa: “Las
Administraciones públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de
gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o
exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés
público o al ordenamiento jurídico.”
Ates que aquesta revocació no es contraria al principi d’igualtat, interès públic o
ordenament jurídic ni provoca dispensa o exempció no permesa per les lleis.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:

1. Revocar l’acord de ple de data 28 de maig de 2013 el ple de la corporació va
aprovar inicialment l’ús comercial com un ús subordinat al dotacional esportiu
existent a la parcel·la del carrer Estació nº 41.”
El sr. Coll destaca que s’hauria de posar solució a aquesta il·legalitat.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.
5. Festes locals 2014
El batle explica la proposta que disposa: “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.
Ates l’acord del ple d’aquesta corporació de data 1 d’octubre de 2013 i ates que entre
els dies festius de la comunitat autònoma no es troba el dilluns de Pasqua.
Es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
1r.- Proposar com a festes locals del municipi de Santa Eugènia per a l’any 2014, el
dia 21 d’abril, dilluns (dilluns de Pasqua) i el dia 4 d’agost, dilluns (festa patronal).
2n.- Comunicar l’esmentat acord a la Direcció General de Treball i Salut Laboral, de
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació.”
El batle explica que han decidit evitar el fet que al municipi no sigui festa i a Palma si.
El sr. Canyelles diu que sempre han defensat la festa del 17 de gener però que és
comprensible agafar el dilluns de Pasqua si la CCAA no ho elegeix.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.
6. Renúncia del batle al càrrec de batle i regidor
El batle explica que ha presentat avui matí al registre municipal la renúncia com a
batle i com a regidor i que aquesta decisió és fruït d’una reflexió personal motivada per
tot un seguit de circumstàncies i professionals que han esdevingut en aquests darrers
temps i que han suposat importants canvis en la seva vida.
El Batle recorda que fa més de sis anys que va prendre possessió del càrrec i
assenyala que han estat uns anys plens de satisfaccions, de treball molt dur i també
de moltes renúncies personals.
Per això, comenta que ha arribat un moment en què s’ha vist amb la necessitat de
prioritzar la família i la meva professió davant la Batlia ja que no disposa del temps
necessari per dedicar-se a totes tres amb la intensitat que li agradaria.
Vol agrair la col·laboració i el suport que ha rebut de tots els taujans durant aquests
anys de mandat i també vol demanar disculpes per les errades que hagi pogut cometre
en l’exercici de les seves responsabilitats.

El sr. Coll recorda que ja fa 18 anys varen col·laborar plegats i destaca que és una
persona que va aconseguir a les darreres eleccions municipals el màxim de suport
electoral que cap altre batle mai havia aconseguit, destaca la bona gestió i els
objectius complits així com el bon ambient d’aquesta legislatura i li desitja molta sort.
El sr. Coll Canyelles considera lloable el fet que hagi abandonat la batlia amb tanta
discreció i li desitja sort i destaca la bona relació que han tengut així com la capacitat
de diàleg. El batle agraeix les paraules, explica que ha estat una decisió meditada i
agraeix als regidors amb els que ha fet feina i destaca dels funcionaris de l’ajuntament
la seva capacitat i disponibilitat a l’hora de fer feina, diu que ha intentat actuar amb
honestedat i respecte i agraeix així mateix la presència dels assistents a la sala.
La corporació acorda per unanimitat:
1. Acceptar la renuncia presentada pel batle Guiem Crespí Sastre en data 29
d’octubre de 2013, com a batle i com a regidor del Partit Popular.
2. Posar aquest acord en coneixement de la Junta Electoral Central als efectes
del que determina l’atricle 182 de la LO 5/1985 LOREG per a que es procedeixi
a expedir credencial a favor Gaspar Villalonga Bover.
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

