
 
 
 
 
 
 
ACTA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGENIA 
 
Informació de la sessió 
 
Carácter: ordinària 
Data: 14 de novembre de 2014 
Hora: de les 9.00 a les 9.40 h 
Lloc: sala de sessions 
 
Assistents:   
  

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

 
Paula Baltasar Cozar (secretària) 
 
Justifiquen l’absència:  
 

- Joan Riutort Crespí  
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Decrets. 
3. Proposta acord de dissolució del Consorci i integració del servei d'abastiment 

d'aigua i clavegueram a la Mancomunitat del Pla. 
4. Transferència de crèdit n.º 2/2014 
5. Modificació ordenança taxa recollida i tractament de residus sòlids urbans. 

 
 
 
 

6. Declaració institucional 25 novembre 2014, dia internacional per a l'eliminació 
de la violència contra les dones. 

7. Sol·licitud al conveni de col·laboració amb tràfic. 
8. Precs i preguntes 

 
 



1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
Sotmesa a votació s’aprova l’acta de ple de data 3 d’octubre de 2014 per assentiment 
dels presents.  
 

2. Decrets. 
Es dona compte a la sala dels decrets realitzats fins la data. 
 

3. Proposta acord de dissolució del Consorci i inte gració del servei 
d'abastiment d'aigua i clavegueram a la Mancomunita t del Pla. 

 
El batle explica la proposta que disposa es proposa al ple de la Corporació l’adopció 
dels següents acords:  
 
1.- Aprovar la dissolució del Consorci per a l’abastament d’Aigües i sanejament de la 
zona del Pla de Mallorca en el que està integrat d’acord a l’article 30. b) dels seus 
Estatuts. 
2.-Aprovar que la Mancomunitat del Pla de Mallorca assoleixi els serveis d’abastament 
d’Aigua i clavegueram, d’acord a allò que preveu l’article 3 apartat 1, i) i  apartat 2 dels 
seus Estatuts per a aquest municipi amb les condicions establertes a l’article 6.3 dels 
Estatuts del Consorci d’Aigües. 
3.- La dissolució del Consorci implica la liquidació del mateix que es substància en que 
la Mancomunitat del Pla de Mallorca passarà a ser titular de tots els drets, deures i 
obligacions que ostenti el Consorci en el moment de la efectivitat de la dissolució. 
4. L’efectivitat de la dissolució del Consorci i de la assumpció del servei d’abastament 
d’Aigua i clavegueram per part de la Mancomunitat del Pla de Mallorca tendrà efecte a 
dia 1 de gener de 2015. 
5. El present acord implica específicament la subrogació de la Mancomunitat del Pla 
de Mallorca en la Concessió del Servei de la que és actualment concessionària la 
mercantil HIDROBAL, així com la vigència de tots els acords adoptats pel Consorci en 
relació al serveis de la seva competència. 
6. A l’efecte de l’apartat anterior, es manté la vigència de l’article 6.3 dels Estatuts del 
Consorci d’Aigües del Pla per als municipis consorciats pels que es feu efectiva la 
concessió dels serveis mitjançant el contracte subscrit en el seu dia del que avui és 
titular HIDROBAL, que en cas d’acordar la separació del servei, d’acord a l’article 3.6 
dels Estatuts de la Mancomunitat, abans de que es compleixin els 25 anys de 
funcionament del Consorci es veurien obligats a indemnitzar la Mancomunitat en els 
mateixos termes que anteriorment hi estaven amb el Consorci, es a dir: 
 
 
 
 
 
 

a) Devolució total al Consorci de les quantitats rebudes del mateix, degudament 
actualitzades en consideració a la data en que foren percebudes i a la data de 
la notificació d’abandonar el Consorci. 

b) Abonament del 8% del total de la quantitat corresponent a les obres i 
instal·lacions que per aquest membre s’haguessin acordat, multiplicat pel 
nombre d’anys que l’esmentat membre hagués quedat en el Consorci. 



Si la quantitat resultant fos inferior al 75% del total de la inversió executada per a 
aquest membre, s’incrementarà fins assolir l’esmentat percentatge. 
 
7. El present acord no tendrà cap virtualitat si no és adoptat per la totalitat dels 
municipis que constitueixen el Consorci per a l’abastament d’Aigües i sanejament de la 
zona del Pla de Mallorca i no es fa efectiva la renúncia del Consell de Mallorca a la 
seva qualitat de membre del Consorci d’Aigües del Pla de Mallorca . 
8. El Present acord es notificarà al Consorci per a l’abastament d’Aigües i sanejament 
de la zona del Pla de Mallorca i a la Mancomunitat del Pla de Mallorca. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels presents.  

4. Transferència de crèdit n.º 2/2014 
 
El batle explica la proposta que disposa que vist l'expedient de modificació al 
pressupost de despeses per Transferències de Crèdits i tenint en compte l'informat per 
la secretària interventora. Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents 
acords:  
 
1. Modificar el pressupost de despeses del present exercici incrementant les següents 
aplicacions: 
 
Aplicació Cred. Actuals Increment Cred. Definitiu 
342 622 02 Renovació parc 

infantil poliesportiu 
40.000 90.000 

454 619 00 Inversió en 
infraestructuras 

35.000 95.548 

342 622 03 Coberta camp de 
futbol 

24.000 24.000 

342 212 08 Reparacions i 
manteniment 
poliesportiu 

8.800 10.800 

 TOTAL INCREMENT 107.800  
 
TOTAL INCREMENT: 107.800 € 
 
El finançament d'aquests increments es farà mitjançant transferències d'altres 
aplicacions amb diferent vinculació jurídica, que queden disminuïdes com a 
continuació s'indica: 
 
 
 
Aplicació Cred. Actuals Disminució Cred. Definitius 
162 609 00 
(construcció de 
parc verd) 

70.000 70.000 0 

162 634 00 
(adquisició vehicle 
leasing) 

20.000 20.000 0 

454 619 01 
(projecte 

17.851,94 17.800 51,94 



recuperació peu 
des Puget) 
 TOTAL 107.800  
 
TOTAL DISMINUCIÓ: 107.800 € 
 
2. Acordar l’exposició pública d’aquest acord d'aprovació provisional durant el termini 
de 15 dies hàbils mitjançant anunci en el Tauló d'Edictes i al BOIB a l'efecte de que els 
interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. Una vegada aprovat definitivament s’exposarà al BOIB resumit per capítols.  
3. Una còpia de la mateixa deurà remetre's a la Comunitat Autònoma i al Ministeri 
d'Economia i Hisenda (Servei de Coordinació amb les Hisendes Territorials). 
 
El sr. Coll Canyeles demana si la partida del punt verd es deixa a 0€ i si quan arribin 
els dobers es tornarà a dotar. El batle diu que estan pendents de que l’arquitecte faci 
el projecte i que no ho varen presentar enguany perquè la subvenció es va convocar 
ràpidament i que l’any que ve intentaran sol·licitar-ho.  
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 6 vots a favor i dues abstencions 
(PSOE i MxSE). 
 
5. modificació de l’ordenança reguladora de la taxa de l servei de tractament i 
recollida de residus  
 

Atesa la proposta de batlia que disposa que ates que segons s’ha informat la taxa de 
tractament de residus sòlids del consell de Mallorca no s’incrementarà per 2015; ates que el 
padró actual de recollida de fems és d’aproximadament 196.000 €, ates que el cost del servei 
és per aquest exercici 2014  d’aproximadament 182.000 €. Segons aquestes estimacions es 
proposa una davallada del cost del servei en un 7,33 % de mitja (uns 14.000 €), que no han 
de suposar, per tant, dèficit al servei.  
 
Ates el següent estudi econòmic justificatiu que reflexa que la davallada suposarà la 
recaptació d’aproximadament 14.000 € menys per a l’exercici 2015:  

 



padró 2014 import padró 2014 % REBAIXA 2015 TOTAL import padró 2015
 Vivenda  0 habitants 159 28.443,51 1,48 176,24 28.022,55 €          
 Vivenda  1-2 habitants 230 45.038,60 10,00 176,24 40.534,74 €          
 Vivenda  3-4 habitants 180 36.199,80 12,37 176,24 31.723,69 €          
 Vivenda  5-6 habitants 53 11.217,98 16,74 176,24 9.340,65 €            
 Vivenda  + 6 habitants 10 2.143,00 17,76 176,24 1.762,40 €            
 Vivenda en sol no urbanitzable  0 habitants 178 29.193,78 1,00 162,37 28.901,84 €          
 Vivenda en sol no urbanitzable  1-2 habitants 82 14.837,08 10,26 162,37 13.314,65 €          
 Vivenda en sol no urbanitzable  3-4 habitants 46 8.566,58 12,81 162,37 7.469,20 €            
 Vivenda en sol no urbanitzable  5-6 habitants 6 1.180,68 17,49 162,37 974,24 €               
 Vivenda en sol no urbanitzable  + 6 habitants 5 997,10 18,58 162,37 811,84 €               
 Hotels, motels, apartaments 2-3 est.  2 1.074,80 5,00 510,53 1.021,06 €            
 Botigues de queviures  5 2.523,55 5,00 479,47 2.397,37 €            
 Restaurants <100m 1 884,43 5,00 840,21 840,21 €               
 Restaurants 100m<  <200 m 1 1.022,00 5,00 970,90 970,90 €               
 Restaurants. 200> <300 m 1 1.415,03 5,00 1344,28 1.344,28 €            
 Bars i cafeteries  7 6.045,06 5,00 820,40 5.742,81 €            
 Oficines bancàries  2 3.008,60 0,00 1504,30 3.008,60 €            
 Farmacies, llibreries, sastreries i altres  2 725,60 5,00 344,66 689,32 €               
 Perruqueries  2 334,48 5,00 158,88 317,76 €               
 Locals no tarifats  3 2.011,08 5,00 636,84 1.910,53 €            
 Despatxos professionals  2 334,48 0,00 167,24 334,48 €               
 Ferreries, fusteries i tallers  <200m 1 167,24 0,00 167,24 167,24 €               
 Ferreries, fusteries i tallers  3 367,24 5,00 348,88 1.046,63 €            

197.731,70 7,33 182.646,98 €         
 
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, on 
posa: “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: Vivenda  0 habitants, Vivenda  1-2 habitants, Vivenda  3-4 habitants, 
Vivenda  5-6 habitants i Vivenda  + 6 habitants” ha de posar: 

 
Vivendes urbanes: 109,27 € 
Vivendes no urbanes: 110,47 € 
 

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:  
 
 
 

 
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 

Habitatge Taxa (€) 
Habitatge en sòl 
urbà i urbanitzable 66,97 

Habitatge en sòl no 
urbanitzable 51,90 

  



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 explica que amb aquesta modificació es veurà beneficiat tothom en diferents 
percentatges, per qualque tram davalla fins un 18%, i destaca que es faran també 
altes noves d’establiments que ara no estan al padró. El sr. Coll diu que la proposta els 
pareix be i que ells ja havien posat de manifest que el baix preu de les vivendes de 0 
habitants provocava que la gent s’empadronés a altres municipis. El sr Coll Canelles 
diu que aquesta proposta ja la veren fer ells i considera que efectivament és 
independent el número d’habitants ja que lo rellevant és que es faci menys rebuig ja 
que és el que estalvia dobers.  
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels presents.  
 

6. Declaració institucional 25 novembre 2014, dia inte rnacional per a 
l'eliminació de la violència contra les dones. 

 
Atesa la proposta que disposa En la Conferència Mundial de Beijing, ja es va 
reconèixer la violència contra les dones com un obstacle per a la igualtat, el 
desenvolupament i la pau dels pobles, que impedeix que les dones gaudeixin dels 
drets humans i llibertats fonamentals. 
L’eradicació de les vulneracions dels drets humans i llibertats fonamentals és un 
mandat normatiu derivat dels tractats internacionals de les Nacions Unides i la Unió 
Europea, ratificats per el Govern d’Espanya, per tant ha de ser tractada amb màxima 
prioritat en les agendes de les diverses administracions públiques com a garants dels 
drets de les dones. 
Lluny del mite que en les generacions més joves, la desigualtat entre dones i homes i 
la violència contra les dones estan ja superades, la realitat ens mostra que la 
incidència de la violència de gènere en la població juvenil és preocupant. 
 
Les dades indiquen un augment de l’assetjament sexual per part dels al·lots en edat 
adolescent, una major violència en les relacions de festeig i una baixada en l’edat de la 
interposició de les denúncies. És imprescindible promoure polítiques i actuacions 
adreçades a la sensibilització social i a una educació en el valor de la igualtat, així com 
també, l’eradicació de la desigualtat estructural que encara avui persisteix en la nostra 
organització social. És molt clar: com més igualtat, menys violència. 
Reiteram, una vegada més, la nostra condemna ferma de qualsevol expressió de 
violència contra les dones i el nostre suport institucional i incondicional a les dones 
víctimes i als seus fills i filles. Cal recordar les 43 dones mortes assassinades enguany 
a Espanya i, especialment, les de les Illes Balears: Olha Yuriyiuna, Rosa Maria 
Martínez i Isabel Barceló. 
És per això que l’ajuntament de Santa Eugènia manifesta el compromís com a 
administració pública de compartir la lluita contra la violència de gènere per mitjà de 
polítiques i actuacions públiques dirigides a promoure la igualtat entre dones i homes, 
com un valor social inqüestionable per a una societat que se sustenti sobre la defensa 
dels drets inalienables i irrenunciables per a la igualtat i la dignitat de totes les 
persones.  
En coherència amb aquest compromís, i des de la unitat de tota la corporació local, 
serveixi aquesta declaració institucional per fer palesa una responsabilitat compartida 
com a institució pública i com a poble a fi d’aconseguir una societat lliure de violència 
contra les dones.           



 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels presents.  

 
7. Sol·licitud d’adhesió al conveni entre la Jefatura Superior de Tràfic i la 

FEMP per l’intercanvi d’informació.  
 
Atesa la proposta que diposa que ates el text del conveni entre la Jefatura Provincial 
de Tràfic i la FEMP per l’ intercanvi d’informació, es proposa al ple l’adopció dels 
següents acords:  
 

1. Sol·licitar l’adhesió íntegra al conveni entre l’organisme autònom Jefatura 
Superior de Tràfic i la FEMP per l’intercanvi d’informació i la mútua cooperació 
administrativa. 

2. Facultar al batle per la signatura de l’esmentat conveni.  
3. Remetre el present acord a la Jefatura Superior de Tràfic als efectes oportuns. 

 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels presents.  
 

8. Precs i preguntes 
 
El sr. Coll fa els següents precs i preguntes:  
- la part de carretera comprès entre ca’n pala i Balanguera hi ha trencaments d’aigua. 
Els regidors debateixen en relació amb diversos trencaments de les canonades del 
poble.  
- destaca que en relació amb la senyal de discapacitats de la plaça potser s’hauria de 
senyalitzar millor. El batle explica que tenen pensat repintar les senyals però l’empresa 
d’asfaltatge els aconsella esperar un poc més per les plogudes.  
 
El sr Coll Canyelles af els següents precs i preguntes: 
- a un dels bots de l’estació es forma un buit perillós. El batle diu que ho miraran.  
- destaca també que al carrer Frai Juniper Serra la calçada està més alta del que toca. 
El batle diu que estan estudiant la idea de fer una acera nova i canviar el sentit de 
l’aparcament a l’altre banda, els regidors debateixen en relació amb aquesta 
possibilitat.    
- un tècnic del Consell va aconsellar posar arbres a l’entrada per fer l’efecte que la 
carretera s’estreny. El Batle destaca que tenen pensat posar 2 passos de peatons 
il·luminats i potser davant ca’n Pala és un bon lloc.    
 
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,                                                          LA  SECRETÀRIA, 
 
 
 
 
 
Sgt: Francisco Martorell Canals                                                 Sgt: Paula Baltasar Cozar 



 
 
 


