
 
 
 
 
 
ACTA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA 
 
Informació de la sessió 
 
Caràcter: extraordinària 
Data: 29 de novembre de 2013 
Hora: de les 12.00 a les 12.25 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 
- Joan Riutort Crespí  

 
Paula Baltasar Cozar (secretària) 
 
Justifiquen l’absència:  
 
 
Ordre del dia 

 
1.Moció Més per Santa Eugènia – PSOE “Reprovació de l Batle de 
l’Ajuntament de Santa Eugènia”  

 
TITOL: REPROVACIÓ DEL BATLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA 
 
Aquest no és un curs normal. A pesar que la Conselleria d’Educació negui l’evidència, 
mai no s’havia vist un inici de curs tan conflictiu com aquest. Les decisions i actuacions 
del Govern del Partit Popular de les Illes Balears, la seva intransigència i prepotència 
han fet que l’inici d’aquest curs hagi estat i estigui ple de tensió. Mai s’havia vist a les 
Illes Balears una manifestació de més de 100.000 persones. A dia d’avui continua 
convocada la vaga indefinida dels docents. Molts de centres han començat sense tenir 
el projecte lingüístic aprovat i molts d’equips directius han presentat la seva dimissió 
en bloc. 
 
Les actuacions del Batle del nostre municipi evidencien que te dues cares: una davant 
els veïns i veines del nostre poble i una altra davant la direcció del PP de Bauzá. Una 
cara al poble i una altra a Palma. 



 
El Batle de Santa Eugènia, essent regidor, va votar a favor d’instar el Govern de la 
CAIB a derogar el Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el Tractament 
Integrat de Llengües als centres docents no universitaris. 
 
Sorprenentment, aquesta no va ser la posició del nostre poble a l’Assemblea de Batles 
i Batlesses de Mallorca. El Batle, assistint-hi com a delegat de l’Ajuntament –després 
de la dimissió de Guillem Crespí-, va votar en contra de les mateixes reivindicacions a 
les que donà suport al plenari del nostre consistori, amb una actitud deslleial amb els 
taujans i taujanes, vulnerant la decisió de la totalitat del plenari. 
 
La relació de fets anteriors mostren la greu incoherència del Batle i és impròpia d’un 
equip de govern que s’autoproclama partidari del consens. 
 
Per tot allò anteriorment exposat, proposam al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del 
present ACORD: 
 
Primer.- Reprovar l’actuació política del Sr. Xisco Martorell Canals, Batle d’aquesta 
Corporació. 
 
Segon.- Instar el Batle a retractar-se del sentit del seu vot a l’Assemblea de Batles i 
Batlesses de Mallorca del passat 8 de novembre, rebutjant l’aplicació de l’anomenat 
tractament integrat de llengües, reafirmant el suport a la comunitat educativa i exigint 
el Govern de les Illes Balears diàleg amb voluntat d’arribar a acords fent cas de les 
reivindicacions dels docents i dels pares i mares d’alumnes. 
 
Tercer.- Comunicar a la Mesa de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca, a la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitat i a la Presidència del Govern de les Illes 
Balears, la voluntat de l’Ajuntament de Santa Eugènia de que consti el seu suport a les 
reivindicacions de la comunitat educativa, i la demanda al Govern de les Illes Balears 
de que estableixi un diàleg amb voluntat d’acord, recollint les reivindicacions abans 
esmentades. 
 
El sr. Coll manifesta que els plens ordinaris s’han de fer els mesos imparells i en horari 
d’horabaixa i que als dos darrers plens això s’ha incomplert, destaca que el ple d’avui 
s’hagués pogut convocar per l’horabaixa i fer los els dos junts i així sí s’hauria complit 
el termini, demana coherència per facilitar l’assistència de tots els regidors.  
 
Quant al TIL diu que es varen aprovar mocions als plens de juliol i octubre. Explica que 
han preparat aquesta moció de reprovació amb el PSOE perquè varen intentar que es 
convoques el ple extraordinari i el quòrum no va ser suficient.  
 
A l’assemblea de batles es va elevar una moció que demanava coses similars a les 
que hem votat aquí, i el batle de santa Eugènia no va intervenir a aquesta assemblea 
per demanar un consens que és el que hem aconseguit aquí.  
 
Aquesta moció pretén que l’actitud del batle de Santa Eugènia vagi en consonància 
amb el que hem votat aquí perquè confiam en que els acords presos a l’ajuntament 
s’han de defensar als altres organismes i això no s’ha fet. 
 



El sr. Coll Canyelles també explica la seva queixa per l’horari d’horabaixa del ple ja 
que no facilita la participació de la comunitat educativa. 
 
Recorda les primàries del PP al poble, a les quals el sr Bauzà va ser elegit i diu que al 
final aquest candidat esta aplicant un tipus de política que, entén, no esta recolzada 
per l’ajuntament de Santa Eugènia.  
 
Llegeix els acords presos de la moció aprovada pel ple en relació amb el TIL i 
expressa la decepció profunda per l’actuació contraria o en una línea diferent 
mantinguda pel PP i ho considera una traïció a la comunitat educativa.  
 
Llegeix de manera resumida la moció presentada a l’assemblea de batles i diu que 
esta redactada en la mateixa línea que la moció aprovada a l’ajuntament i destaca que 
a l’assemblea, altres batles del PP varen presentar mocions alternatives, inclús la aquí 
aprovada, i el batle de Santa Eugènia no va intervenir. Llegeix també el text pujat a la 
web de l’ajuntament i demana quin objectiu te donar publicitat a aquest text si desprès 
no es defensa la postura de l’ajuntament.  
 
El batle destaca la impossibilitat legal de celebrar els dos plens junts i, en relació amb 
la celebració d’un d’ells al matí, diu que hi ha regidors que fan feina d’horabaixa.  
 
El relació amb la moció aprovada el 30 de juliol, ell va proposar replantejar el TIL i en 
aquell moment, que encara no s’havia posat en marxa, era una opció possible.  
 
Diu que realment la moció aprovada l’1 d’octubre és el bessó de la qüestió. A la moció 
consensuada es va aprovar, la “revisió” del TIL i no la “derogació”, també es va 
eliminar d’aquest document el fet de “recolzar la vaga indefinida” sinó que varen 
acordar “que es desconvoqui”, aquest document el varem fer arribar a altres batles del 
PP i demana al sr. Coll Canyelles perquè Santa Eugènia va ser exclòs de la reunió i no 
sen’s va donar l’oportunitat de signar aquest document de consens que sí varen signar 
altres batles i que s’hauria pogut presentar a l’assemblea de Palma. 
 
Diu que el document votat a aquesta assemblea no coincideix amb el votat a Santa 
Eugènia ja que aquell demanava derogar el TIL i recolzar la vaga, i diu que, a més, a 
l’assemblea no varen tenir oportunitat d’adaptar-lo ni fer modificacions.  
Destaca també que l’assemblea és un òrgan consultiu de la presidència del Consell i 
que així ho va dir la presidenta d’aquesta institució.  
 
Diu que els grups s’han aprofitat i han venut la postura radical a favor del TIL de 
l’ajuntament quant la premsa s’ha fet reso de l’oposició de Santa Eugènia a la postura 
del govern.  
 
Diu que el sr. Coll Canyelles s’ha oblidat de Santa Eugènia alhora de signar el 
document i que això ho haurà d’explicar a la comunitat educativa del poble, li demana 
que no mescli la política del poble amb la de Palma.  
 
Diu també que no es pot consentir que un regidor insulti a l’altre per les xarxes socials, 
situació que continua igual, el PP del poble no pot tenir contacte amb grups polítics 
que utilitzin aquest to.  
 



El sr. Coll Canyelles diu que ell no va assistir a la reunió com a batle sinó perquè hi 
tenia interès. Diu que se li va demanar ajuda per aconseguir el document que havia de 
ser elevat a l’assemblea però que no se’l pot responsabilitzar de que la signatura o no 
d’aquest document tengui relació amb la postura del batle a aquest òrgan, diu que la 
iniciativa no va ser seva i que, pel que tenia coneixement, cap batle del PP signaria 
aquest document sense l’autorització de’n Joan Rotger.  
 
Diu que hi ha hagut una davallada de reivindicacions entre la moció de dia 30 de juliol i 
la d’octubre, a la primera sí deia la paraula “derogar”. 
 
El batle respon que això és perquè el dia 30 de juliol encara no havia entrat en vigor el 
TIL. 
 
El sr. Coll Canyelles diu que entre la convocatòria de l’assemblea i la reunió van 
transcórrer 30 dies, temps de sobra per negociar amb els batles del PP. L’assemblea 
és un òrgan representatiu i consultiu.  
 
El sr. Coll destaca la negociació que es va dur a terme per arribar a consensuar la 
moció. El sr. Coll i el batle debaten en relació amb el contingut de les mocions de dia 
30 de juliol i 1 d’octubre i la importància de cada una d’elles. El sr. Coll demana 
disculpes per no haver fet les feines. 
 
Sotmesa a votació la moció és desestimada per 6 vots en contra (PP) i 3 vots a favor.   
  
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 
 
 


