ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 26 DE FEBRER DE 2009, PER L´AJUNTAMENT EN PLE.
A Santa Eugènia a vint-i-sis de febrer de dos mil nou es
reuneix amb l´oportuna convocatòria, al Saló de sessions de
la Casa Consistorial, l´Ajuntament en Ple sota la
presidència del Sr. Batle i amb l´assistència del Sr.
Secretari, a fi de celebrar una sessió extraordinària en
primera convocatòria.
SENYORS ASSISTENTS: Batle-President, D. Guillem Crespí
Sastre; Regidors: D.ª Jacqueline Volait Matrat, D. Llorenç
Cabot Campins; D. Sebastián Alorda Roig, D. Luis López
García, D.ª Maria Eugènia Mulet Pou, D. Francisco Casellas
Femenias, D. Miquel Angel Coll Canyelles i D. Antoni Coll
Ballester.
Essent les 19.00 hores el Sr. Batle declara oberta la
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent:
LECTURA I APROVACIÓ DE LES SESSIONS ANTERIORS.- Les actes
de les sessions ordinària i extraordinària dels dies 27 de
novembre i 23 de desembre de 2008, són aprovades per
unanimitat.
CORRESPONDÈNCIA, DISPOSICIONS OFICIALS, DECRETS BATLIA,
ACTUACIONS BATLIA.- Per part de l´infrascrit es dóna compte
de la següent correspondència i disposicions oficials:
-D’un escrit de la Conselleria de Presidència per la que és
concedeix fer un segon i definitiu repartiment de la
quantitat de 18.051,43 € del fons de cooperació local de
l’any 2008.
-D’un escrit del Jutjat Contenciòs-Administratiu núm. 2, en
relació al procediment abreviat 42/2008, a instància de D.ª
Antonia Castro Veger, s’ha rebut escrit de la demandant
sol.licitant ampliació de la demanda, en la que s’adjunta
la resolució de la mateixa.
-D’un escrit de la Conselleria d’Economia, Hisenda i
innovació, en el que ens retorna signat el conveni de
col.laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i l’Ajuntament de Santa Eugènia per a la gestió

d’expedients
seguretat.
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i

-Del Decret de Batlia de data 20 de novembre de 2008,
d’aprovació de factures.
-Del Decret de Batlia de data 12 de gener de 2009, de
compensació econòmica per als Ajuntaments als seus membres
electes, retribucions per l’exercici dels seus càrrecs en
règim de dedicació exclusiva.
-Del Decret de Batlia de data 14 de gener de 2009, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al
polígon 2 parcel.la núm. 767.
-Del Decret de Batlia de data 14 de gener de 2009, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al
polígon 2 parcel.la núm. 470.
-Del Decret de Batlia de data 15 de gener de 2009, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al c/
D’es Puig núm. 7.
-Del Decret de Batlia de data 19 de gener de 2009, de
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al c/ Ses
Coves, núm. 22.
-Del Decret de Batlia de data 6 de febrer de 2009, de
creació d’una partida pressupuestària per desenvolupar el
projecte “Agrupaprop 2009”.
-Del Decret de Batlia de data 11 de febrer de 2009, de
suspensió de les obres de l’expte. 77/2008, com a mesura
cautelar per iniciar el procediment de revisió d’ofici de
la llicència.
PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’ANY 2009.- Pren
la paraula el Sr. Batle, com encarregat de l’àrea
d’Hisenda, vist l’informe de secretaria-intervenció i el
dictament emès per la Comissió Informativa General, en la
seva reunió del passat dia 17 de febrer, dóna compte de les
línies d’actuació dels pressuposts 2009 assenyalant que
s’han elaborat dins un contexte de crisi econòmica, això ha
fet que els ingressos en concepte de l’impost d’obres hagin
passat d’una previsió de 90.000 € dins l’any 2007 a una
previsió de 35.000 €, que l’IBI urbana i amb la modificació

del tipus de gravamen suposi un estalvi pels contribuents
d’uns 25.000 € i s’han previst ingressar 30.000 € en
concepte de multes per infraccions urbanístiques.
En relació als ingressos, el Sr. Batle diu que s’ha
incrementat en un 100% la previsió de l’impost de
plusvàlues i com a inversió s’ha previst la construcció de
l’edifici polivalent amb un pressupost de 754.000 €, que es
preveu que sigui subvencionat en un 90% pel CIM en tres
anualitats.
En relació a les despeses, diu el Sr. Batle que les
corrents s’han incrementat segons el criteri d’Intervenció
tenint en compte l’estat de la liquidació de l’any 2008.
S’ha previst la consolidació de la plaça de telefonista,
s’ha incrementat en cinc hores més setmanals l’horari de la
biblioteca degut a que el Pla de Potenciació de la
Biblioteca iniciat el passat mes d’octubre ha donat un
resultat positiu, s’ha previst que la dinamització del
casal de joves es gestioni directament per l’Ajuntament i
s’ha previst una partida de 11.000 € destinades a les
associacions sense fi lucratiu, que s’han incrementat en
relació al 2007 en aproximadament un 40%; en matèria
d’urbanisme es continuarà amb l’estudi de mobilitat; s’ha
previst l’adquisició d’un camió amb la modalitat de
renting; s’han rebaixat les assegurances dels vehicles
municipals degut a la seva contractació mitjançant el
consorci de compensació de seguros i s’han incrementat amb
8.500 € les retribucions del personal laboral d’acord amb
les previsions del preacord del Conveni Laboral.
Continua dient el Sr. Batle que s’han previst dues
operacions de crèdit a llarg termini per a fer front a part
de l’anualitat del 2009 de l’adquisició del solar per la
construcció de l’edifici polivalent, 53.000 €, operació que
si hi ha superàvit suficient a la liquidació del pressupost
2008 no es durà endavant i l’altra operació es per fer
front a la construcció de l’edifici polivalent.
A continuació pren la paraula la regidora Sra. Pou, com a
portaveu del grup municipal ExSE-UM, la qual diu que en
primer lloc vol agrair que s’hagi adelantat una hora la
sessió plenària.

En quan als pressuposts que es porten a aprovació diu que
considera que son continuistes i que no contemplen millores
per lluitar contra la crisi econòmica, pel que ja diu que
el seu grup no recolzarà la seva aprovació. I diu que no
els recolzarà perquè a l’any 2008 es va donar un vot de
confiança i després no es va tenir en compte una despesa de
12.000 € a satisfer a l’Ajuntament de Sencelles per la
recollida de voluminosos i es va haver de fer una
modificació de crèdit per a fer front a l’esmentada
despesa; per a l’elevat endeutament de la Corporació,
endeutament que el Sr. Batle dona la culpa a l’anterior
equip de govern per una operació de crèdit de 418.000 € per
a la reforma de la piscina municipal i ha de sabre que si
es va haver d’endeutar amb aquesta quantitat va ser perquè
el Govern Balear ens va negar l’ajuda, aquest va ser el
motiu de l’endeutament; perquè no estem d’acord en tenir
que endeutar-nos en 53.218 € per a l’adquisició del solar
per a la construcció d’un edifici polivalent, perquè tal
com varen manifestar en l’acord d’adquisició del mateix,
l’Ajuntament hagués pogut obtenir sòl per equipament sense
cap tipus d’endeutament, tal com esta previst a la revisió
de les Normes Subsidiàries; perquè com s’ha assenyalat no
es contemplen mesures anticrisi ja que a part de rebaixar
el tipus de gravamen de l’IBI urbana hi ha doblers que es
gasten inútilment, com el de destinar 700 € a l’AMIB, quan
l’Ajuntament ja pertany a la FELIB, doblers que es podrien
destinar a ajudes per a l’adquisició de llibres, a menjador
escolar; perquè consideram que la pujada prevista al
preacord del Conveni Laboral va contra normativa tal com es
contempla a l’informe jurídic
encarregat pel propi
Ajuntament i que ha estat ratificat per Delegació de
Govern; perquè es contempla una inversió per la construcció
d’un edifici polivalent, quan encara no ens han comunicat
la seva inclusió dins del POS 2009 i perquè no es
contemplen els criteris per a la destinació de la partida
de 11.000 € a les associacions sense fi lucratiu.
Seguidament pren la paraula el Sr. Batle, el qual diu que
el fet que la cap de l’oposició digui que es tracta d’uns
pressuposts
continuistes es una afirmació genèrica i
gratuïta ja que no diu els motius; en quan a la destinació
de 12.000 € a l’Ajuntament de Sancelles diu que el seu
equip no ho sabia pel que no varen enganar a ningú, a més
es varen pagar dins l’exercici; en quan a que el Govern
Balear va negar l’ajuda per a la reforma de la piscina diu
que no es cert ja que la Conselleria de Turisme i dins del

Pla de Desestacionalització Turística va concedir a
l’Ajuntament una subvenció de 270.000 € per a l’execució
d’un projecte concret pel que no es pot canviar la
finalitat de la subvenció i el que s’havia d’haver fet per
evitar
l’elevat
endeutament
en
que
ara
es
troba
l’Ajuntament era sol·licitar la inclusió de la reforma de
la piscina dins d’un POS i la gespa del camp de futbol dins
d’un altre.
I en quan a l’endeutament, el Sr. Batle diu que l’equip de
govern ha evitat endeutar-se en 33.000 € per a la
construcció del magatzem municipal que l’anterior equip de
govern tenia previst així com a les extres generades per
l’obra de la gespa del camp de futbol per la quantitat de
54.000 € i executades per
l’anterior equip de govern i
varem evitar endeutar-nos per a l’adquisició de la primera
anualitat del solar per l’edifici polivalent en 40.000 €,
en definitiva enguany a l’any 2009 preveiem endeutar-nos en
128.000 €, un 25% del que l’anterior equip de govern es va
endeutar en 4 anys i que l’equip de govern ha de fer front
a uns 12.000 € que desde l’any 2002 es deu a la Societat
General d’Autors en concepte d’actuacions musicals i
representacions teatrals, que l’anterior equip de govern es
va negar a pagar sistematicament i que tan sols va
facilitar la informació al SGAE el 7 de juny de 2007 una
vegada perdudes les darreres eleccions municipals, per tan
no es pot tolerar que l’oposició mos digui que varen deixar
els comptes totalment sanetjats perquè es faltar a la
veritat més absoluta.
En quan a les mesures anticrisi, el Sr. Batle diu que la
Conselleria
d’Afers
Socials
ha
conveniat
amb
la
Mancomunitat Pla de Mallorca ajudes fins a 3.000 euros per
atendre casos necessaris i greus que valorin els serveis
socials municipals i fins a la data hi ha hagut tan sols
dues sol·licituds. Vol recordar que l’anterior equip de
govern va deixar de pagar al Fons Mallorquí de Solidaritat
les
consignacions
pressupostaries
dels
anys
2002,2003,2004,2005 i 2006, per tant no enten ara aquesta
sobtada preocupació solidària. En quan a les subvencions a
entitats sense fi lucratiu diu que li estranya la
preocupació de la cap de l’oposició amb el reglament de
repartiment quan vostès amb 12 anys no en varen crear cap,
però que aquest equip de govern no té cap problema en
crear-ne un.

El Pressupost puja a la quantitat de 2.130.838,66 €, essent
en resum el següent:
Ingressos
Capítol
1
2
3
4
5
7
9
Sumen

Denominació

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Passius financers
ingressos

Euros
409.700,00
35.000,00
117.930,00
399.534,64
29.670,00
512.784,48
626.219,54
2.130.838,66

Despeses
Capítol
1
2
3
4
6
9
Sumen

Denominació

Despeses de personal
Despeses de bens corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers
despeses

Euros
446.061,87
421.557,01
29.178,77
67.815,06
1.123.272,02
42.953,93
2.130.838,66

Sotmesa la proposta d’aprovació del Pressupost General de
la Corporació per a l’any 2009 que conté a més les bases
d’execució del pressupost, la plantilla de personal a on es
contemplen diverses places vacants i les retribucions del
personal, es aprovat amb el vot del Sr. Batle i dels quatre
regidors pertanyents al grup del Partit Popular, els quatre
regidors del grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió
Mallorquina voten en contra.
ACORD DE CREACIÓ DEL CONSELL DE COORDINACIÓ DE POLICIES
LOCALS.CREACIÓ DEL CONSELL DE COORDINACIÓ DE LES POLICIES LOCALS
DELS MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT DEL PLA
PROPOSTA DE BATLIA

L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany vol comunicar a la
Conselleria d'Interior del Govern de les Illes Balears la
seva voluntat de participar com a municipi en la creació i
posada en funcionament del Consell de Coordinació de les
Policies Locals dels municipis d'Algaida, Ariany, Costitx,
Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut., Montuïri,
Petra, Porreres, Sant Joan; Santa Eugènia, Sencelles, Sineu
i Vilafranca.
Antecedents
El dia 5 de juny de 2008, NRE. 11347/2008, va tenir entrada
a la Conselleria d’Interior, escrit signat pel president
de la Mancomunitat del Pla de Mallorca, sol·licitant la
creació del Consell de coordinació de les policies locals
dels municipis Pla de Mallorca d'Algaida, Ariany, Costitx,
Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut., Montuïri,
Petra, Porreres, Sant Joan; Santa Eugènia, Sencelles, Sineu
i Vilafranca.
La realitat geogràfica, econòmica, urbanística, social i
turística de les Illes Balears ha determinat l’existència
d’una àrea territorial, amb problemàtica comuna respecte a
la seguretat que afecta als nuclis de població de les
diferents
entitats
locals
abans
esmentades.
Aquesta
realitat crea uns vincles comuns, que fan necessària la
planificació conjunta i la gestió coordinada de les
actuacions en matèria de seguretat pública local i, per
tant, de coordinació específica de les seves policies
locals.
L’especial dedicació que suposa la necessitat de donar un
suport específic a aquests municipis, pel que fa a la seva
actuació en matèria de seguretat pública local, fa adient
la creació d’un òrgan col·legiat integrat per representants
de la Conselleria d’Interior,
dels ajuntaments i pels
responsables en matèria de policia local de cada un
d’aquest municipis, que proporcioni l’assessorament i els
instruments tècnics adequats per exercir correctament la
competència autonòmica sobre coordinació de les policies
locals en l’àmbit de les entitats locals esmentades, amb
respecte absolut a les competències municipals que els hi
corresponen.
Fonament de dret

L’article 148.1.22 de la Constitució Espanyola atribueix a
les comunitats autònomes la competència respecte a la
coordinació i a la resta de facultats en relació amb les
policies locals.
L’article 30.19 de la L.O. 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l’Estatut
d'autonomia de les Illes Balears
reserva a la comunitat autònoma de
les Illes Balears la
coordinació i altres facultats en relació amb les policies
locals, en els temes que estableixi una llei orgànica.
La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos
de seguretat, regula entre altres qüestions diversos
aspectes fonamentals relatius a l’organització i les
funcions de les policies locals, i constitueix el marc
d’actuació de la Comunitat Autònoma en aquesta matèria.
En l’exercici de l’esmentada competència exclusiva, el
Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei 6/2005,
de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les
Illes Balears, per la qual es crea un règim jurídic
homogeni per a la policia local i s’estableix el règim de
la seva coordinació, alhora que s’enumeren les funcions en
les quals es concreta i s’estableixen els òrgans que les
exerceixen.
Així, l’article 10.1.i) de la llei esmentada determina que
la coordinació de l’actuació de les policies locals
comprèn, entre d’altres, la creació del marc en el qual
s’haurà de desenvolupar el suport i la col·laboració
interpolicial en matèria d’informació, actuacions conjuntes
i
prestacions
recíproques
de
caràcter
temporal
i
extraordinari. L’article 12 de l’esmentada llei atribueix
l’exercici directe de les funcions esmentades en matèria de
coordinació de les policies locals a la conselleria
competent en matèria de coordinació de policies locals,
respectant les competències que corresponen als municipis.
D’acord amb el que disposa l’article 11.1 de l'esmentada
Llei 6/2005, de 3 de juny, en relació amb el Decret
11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes
Balears,
pel
qual
s’estableix
les
competències
i
l’estructura orgànica bàsica de la Conselleria d’Interior,
la consellera d’interior és la competent per exercir la
competència autonòmica sobre coordinació de les policies
locals. A més, l’article 11.2 de la Llei 6/2005 preveu que,
per un millor exercici de les funcions en matèria de
coordinació, es puguin constituir altres òrgans col·legiats

assessors dels òrgans de coordinació prevists a l’apartat 1
de l’esmentat article.
L’article 9 del Decret 67/2007 de 7 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament marc
de mesures urgents de les
policies locals de les Illes Balears, estableix que la
coordinació té per objecte determinar els criteris
necessaris per a una millor adequació de la formació,
l’organització, la dotació i l’actuació de les policies
locals al sistema i a les finalitats generals de la
seguretat pública, en les funcions que legalment tenguin
assignades,
com
també
fixar
el
mitjans
per
a
l’homogeneïtzació personal, tècnica i material, per tal
d’aconseguir una acció conjunta de tots els serveis de
policia local de les Illes Balears, orientada cap a la
millora de la seva eficàcia i la seva professionalitat al
servei dels ciutadans que es trobin en l’àmbit territorial
de les Illes Balears, sens perjudici de l’autonomia
municipal.
D'acord amb l'article 25.2. a) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, i
l'article 29.2. j) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, pel que fa
a les competències del Municipis en matèria de seguretat
en llocs públics i de policia local.
L'article 21.1. i) de l'esmentada Llei 7/1985, pel que fa a
la competència dels batles en matèria de policia local
Per tot això, en aplicació del que disposa l’article 11.2
de l'esmentada Llei 6/2005, de 3 de juny, i els articles
19.2 i 42.c) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, en ús de les atribucions que ens confereixen
les disposicions legals vigents, elevem
a la consellera
d’Interior la següent proposta:
Atesos els antecedents exposats, considerats els fonaments
de dret esmentats, s’acorda:
Primer.- Participar com a municipi en la creació i posada
en funcionament del Consell de Coordinació de les Policies
Locals dels municipis
d'Algaida, Ariany, Costitx, Lloret
de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut., Montuïri, Petra,
Porreres, Sant Joan; Santa Eugènia, Sencelles, Sineu i
Vilafranca.
Segon.- Sol·licitar a la consellera d'Interior del Govern
de les Illes Balears, que resolgui la creació del Consell

de Coordinació de les Policies Locals del Pla de Mallorca
com a òrgan de consulta i assessorament en l’exercici de la
competència autonòmica sobre coordinació de les policies
locals, en l’àmbit dels municipis d'Algaida, Ariany,
Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut.,
Montuïri, Petra, Porreres, Sant Joan; Santa Eugènia,
Sencelles,
Sineu
i
Vilafranca
d'acord
amb
les
característiques establertes en l'annex d'aquesta proposta
de Resolució.
Tercer.- Comunicar a la Mancomunitat del Pla de Mallorca i
a la Conselleria d’Interior del Govern de les Illes
Balears, la resolució d’aquest acord.
Sotmesa a votació la proposta, la mateixa és aprovada per
unanimitat.
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.- Pren la paraula el Sr. Batle, com encarregat de
l’àrea d’Hisenda, el qual vist el dictamen de la Comissió
Informativa General emès en la seva reunió del passat dia
17 de febrer de 2009, proposa al Ple:
-Aprovar provisionalment la modificació de l’art. 6è i 7è
de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa de Cementiri
Municipal, quedant l’esmentat apartat redactat de la
següent manera:
Art. 6.è.- Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per aplicació de la
següent tarifa:
1.- LLOGUER DE NÍNXOLS:
A) Nínxols temporals, fins a 5 anys: 16,10 euros per any
2.- TRASPASSOS DE TITULARITAT DE LA CONCESSIÓ:
A)Per cada inscripció en els Registres de transmissió de
les concessions de perpetuïtat de tota classe de sepultures
o nínxols, a títol d’herència entre pares, conjugues i
fills: 12,10 euros.

B)Per inscripció de les demés transmissions de les
concessions a perpetuïtat de tota classe de sepultures i
nínxols: 12,10 euros.
3.- SERVEIS FUNERARIS:
3.1.-Exhumacions i trasllat de restes de nínxols temporals:
-De cadàvers: 150,00 euros
-De restes:
75,00 euros
Quan es tracti de la inhumació de fetus dins del mateix
fèretre ocupat pel cadàver de la mare, es satisfarà els
drets corresponents a una sola inhumació.
Els restes de cadàvers inhumats a qualsevol classe de
sepultura
podran
passar
al
columbari,
si
així
ho
sol.licita, sense pagament de cap tipus de dret, sempre que
la sepultura quedi completament lliure, efectuant-se totes
les operacions per compte de l’Ajuntament i revertint la
sepultura desocupada a favor del mateix.
4.- CONSERVACIÓ:
A)Per nínxol i any: 3,01 euros.
Art. 7.è.- Meritació.
Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan
s’iniciï la prestació dels serveis subjectes a gravamen,
entenent-se a aquests efectes, que dita iniciació es
produeix amb la sol.licitud d’aquells, excepte serveis de
conservació que seran de recepció obligatòria.
En el cas de lloguer de nínxols, els sol.licitants hauran
de satisfer la quota anual per avançat, juntament, amb el
pagament del servei d’exhumació i trasllat de restes.
-Exposar al públic dita modificació pel termini de trenta
dies a efectes de reclamacions, en el cas de que no es
presentin, l’acord ara provisional esdevindrà definitiu
sense necessitat d’adoptar un nou acord.
Seguidament pren la paraula la regidora Sra. Pou, com a
portaveu del grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió
Mallorquina, la qual diu que el tant per cent que es puja

és elevat i que és un mal moment degut a la crisi
econòmica, per tant el seu grup votarà en contra de la
proposta de pujada de la taxa.
Sotmesa a votació la proposta de modificació de l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal, la
mateixa és aprovada amb el vot del Sr. Batle i dels quatre
regidors pertanyents al grup del Partit Popular, els quatre
regidors del grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió
Mallorquina, voten en contra.
MOCIÓ P.P. – COMPROMÍS DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS PER
NO PAGAR CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA AL CONSELL DE MALLORCA
PER A LA CESSIÓ DELS TERRENYS DE CAN DOMENGE.EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès la situació de crisi econòmica que estam patint a les
Illes Balears en particular i, en general, a tot l’Estat,
que ha suposat una minva en els ingressos i beneficis dels
particulars i comerciants.
Atès que aquesta minva es tradueix en una baixada dels
ingressos que havien previst tots els Ajuntaments per al
present exercici pressupostari.
Atès que la situació de crisi motiva també que s’hagi
d’augmentar la despesa i actuacions de caire social i que
siguin els Ajuntaments – com una mostra més de la disfunció
existent entre les competències que tenen aquests i els
serveis que realment han de prestar com a institució més
propera al ciutadà – els que s’hagin de fer càrrec de donar
cobertura a les necessitats.
Atès que cap de les administracions implicades han complit,
mai, amb un finançament adequat dels municipis.
Tenint en compte que històricament els consistoris han
cedit el sòl públic que els hi pertanyia amb la finalitat
de dotar el municipi de les infraestructures necessàries
per donar cobertura a les necessitats socials.
Tenint en compte que el passat dia 18 de gener, la
Presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, va
manifestar públicament que “el Consell de Mallorca no

regalarà mai cap solar al Govern per construir-hi VPO” (en
referència als solars de Can Domenge), i que “l’economia
del Consell depèn del Govern, i que en tot cas és el Govern
que ha de fer regals al Consell”.
Donat que l’economia dels ajuntaments és, de totes les
administracions, la més feble, aquesta decisió del Consell
suposaria un greuge comparatiu amb els ajuntaments, que de
sempre, a l’hora de dotar els seus municipis de serveis com
el d’habitatge protegit, el sanitari o l’educatiu, han
hagut de cedir el seu sòl públic municipal al Govern.
Es per això que es fa necessari elevar la següent proposta
al Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia:
El Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia insta al Govern de
les Illes Balears a que només accepti una cessió gratuïta a
favor de la comunitat autònoma dels terrenys de Can Domenge
per a la possible execució d’un projecte de més de 600
habitatges de protecció oficial, però en cap cas, pagui al
Consell de Mallorca cap compensació econòmica per a la seva
cessió.
Seguidament pren la paraula la regidora Sra. Pou, com a
portaveu del grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió
Mallorquina, la qual diu que considera que la moció no té
raó de ser tota vegada que el Consell és l’Ajuntament de
tots els Ajuntaments i entre ells el nostre, això vol dir
que un Consell ben finançat fa que ens arribin més diners
als Ajuntaments, per tant diu que el seu grup no veu
l’interès del Partit Popular amb la presentació d’aquesta
moció.
Sotmesa a votació la moció presentada pel grup municipal
del Partit Popular, la mateixa és aprovada amb el vot del
Sr. Batle i dels quatre regidors pertanyents al grup del
Partit Popular, els quatre regidors del grup municipal
Entesa per Santa Eugènia-Unió Mallorquina, voten en contra.
MOCIÓ P.P. I LA FEDERACIÓ DE DIMONIS, DIABLES I BÈSTIES DE
FOC DE LES ILLES BALEARS, EN SUPORT DEL MANIFEST PER LA
DEFENSA DELS GRUPS DE CULTURA POPULAR DE LES ILLES BALEARS
AMB US DE MATERIALS PIROTÈCNICS.- Els grups de Cultura
Popular relacionats amb l’ús del foc i materials

pirotècnics, estan promovent accions de suport al següent
manifest:
“La Federació de Dimonis, diables I bèsties de foc de les
Illes Balears es manifesta en contra de la Directiva
2007/23/CE del Parlament Europeu sobre la posada al mercat
d’articles pirotècnics que afecta a les colles de dimonis i
al bestiari de foc i que entrarà en vigor el 2010.
Aquesta Directiva suposaria:
- La desaparició de les colles infantils de dimonis i
bestiari de foc ja que no es podrà fer servir material
pirotècnic fins els 12 anys i amb moltes restriccions
(Article 7/ Punt 1.a).
- Que el públic no podrà participar activament als
correfocs perquè s’augmenten les distàncies de seguretat de
forma desmesurada (8 metres per a les carretilles i 15
metres pels sortidors)(Annex 1 /Punt 5.A.1).
- Fer desaparèixer una festa cultural arrelada al nostre
poble i a la nostra comunitat autònoma.
- Un menyspreu a la cultura mediterrània on el simbolisme
del dimoni i del foc són protagonistes de la nostra
identitat.
Per això demanam i reivindicam:
- Al Govern de les Illes Balears, al Govern Espanyol i als
nostres ajuntaments i institucions que ens recolzin en
aquesta tasca de reconeixement a totes les Colles de
Dimonis, diables I bèsties de foc de les Illes Balears.
- Que el Govern Espanyol publiqui les disposicions legals,
reglamentàries i administratives necessàries per tenir una
exempció de l’esmentada Directiva i poder seguir realitzant
les nostres manifestacions de cultura popular.”
L’ajuntament de Santa Eugènia aprova la següent resolució.
ACORDS

1 Donar suport i adherir-se al manifest, sol·licitant al
govern de les Illes Balears i al Govern Espanyol com a
òrgans competents, estableixin el caràcter singular dels
elements festius de cultura popular de les Illes Balears,
mitjançant una regulació especifica en l’ús dels materials
pirotècnics, que garanteixin el correcte desenvolupament de
les diferents representacions festives dels grups de foc i
de les corresponents colles infantils.”
2 Trametre aquest acord, per tal que en tinguin coneixement
a les següents institucions i entitats:
Presidència del Govern de les Illes Balears
Presidència del Consell de Mallorca, Menorca i Eivissa
Conselleria de Cultura del Govern de les Illes Balears
Delegació del govern a les Illes Balears
Federació de Dimonis, diables i bèsties de foc de les Illes
Sotmesa a votació la proposta, la mateixa és aprovada per
unanimitat.
MOCIÓ DEL GRUP ENTESA PER SANTA EUGÈNIA-UNIÓ MALLORQUINA
PER LA CREACIÓ DE LA POLICIA AUTONÒMICA DE LES ILLES
BALEARS.MOCIO
La reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
preveu la creació i la posterior implementació de la
Policia Autonòmica. Per tant, dins la garantia del marc
legal, ja és possible veure realitzat aquest compromís
polític.
Les Illes tenim un espai territorial, un model de
comportament i unes problemàtiques ben definides per les
quals és el lloc idoni per implementar un model de Policia
ajustat a la nostra realitat.
Aquesta
necessitat
pot
arribar
a
ser
un
element
imprescindible si volem que el nostre model econòmic –el
turístic- tengui un valor afegit –el de la seguretat- que
el faci atractiu i de qualitat.
La Policia Autonòmica de les Illes Balears tendrà unes
expectatives de futur ben magres si el govern, els

ajuntaments, els partits polítics i la societat civil no hi
posen l’atenció que es mereix.
Des del Grup Municipal ENTESA PER SANTA EUGENIA – UNIO
MALLORQUINA, creiem que la creació del nostre propi cos
policial pot produir un doble efecte positiu: el de tenir
una policia especialitzada en els delectes més comuns dins
el nostre territori i el de posar en valor la seguretat
implementada que garanteixi la qualitat turística.
El model de Policia Autonòmica que volem proposar, és el
d’una policia propera als ciutadans, ben coordinada,
especialitzada i encaminada a salvaguardar els valors que
ens defineixen com a territori. Aquest model policial que
defensam ja té suficient experiència en altres indrets, que
ens poden servir de referència per a la Policia Autonòmica
de les Illes Balears; perquè és un model descentralitzat,
útil, eficaç, altament tecnificat i que permet la
integració de les actuacions autònomes en un sistema
general, i constitueixen un model avantguardista. Per tant,
proposam un model ambiciós i professional.
Per tot el que s,ha exposat, es fa aquesta proposta de
resolució:
1.- Que l’Ajuntament de Santa Eugènia insta el Govern de
les Illes Balears a destinar els recursos necessaris per a
la creació i posada en marxa a la Policia Autonòmica de les
Illes Balears, en compliment dels acords establerts a
l’Estatut d’Autonomia vigent, així com a establir els
mecanismes necessaris per tal que el procés sigui executat
de la manera més eficient.
2.- L’Ajuntament de Santa Eugènia insta al Govern de les
Illes Balears que doti econòmicament una partida destinada
a la creació del cos de Policia Autonòmica de les Illes.
3.-Que des de la Conselleria d’Interior es mantingui un
contacte permanent amb els ajuntaments per tal de garantir
la realització del pla d’infraestructures necessàries,
principalment els equipaments de les comissaries, així com
determinar les noves instal.lacions i l’aprofitament de les
existents. En tot cas, saber amb antelació suficient si el
pla urbanístic de Santa Eugènia, està afectat per tal de

condicionar el sòl necessari en el municipi per emplaçar-hi
les noves instal.lacions.
4.-Que es desenvolupi un model efectiu de coordinació entre
les Policies Locals i la Policia Autonòmica i s’impulsi la
creació –i es defineixi- de les Juntes Locals de Seguretat.
5.-Comunicar l’aprovació d’aquesta Moció al President de
les Illes Balears, i a la Conselleria d’Interior del Govern
de les Illes Balears.
Sotmesa a votació la proposta, la mateixa és aprovada per
unanimitat.
PRECS I PREGUNTES.- Per part de la regidora Sra. Pou, com a
portaveu del grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió
Mallorquina, es formula la següent pregunta:
-Si ens pot explicar el contingut del Decret 7/2009 de l’11
de febrer de 2009, de suspensió de les obres per a la
realització d’un armari per la caldera al Camí d’es Puig,
núm. 5 (expte. 77/2008).
-El Sr. Batle diu que es va comprovar que el terreny a on
es va concedir la llicència per a l’execució de les obres
és públic, per tant la llicència es va concedir en contra
de la normativa urbanística, ja que si bé a la revisió de
les Normes Subsidiàries actualment en tramitació i per una
errada el terreny és privat, tant a les NN.SS. de 1989 com
inclús al Projecte de Delimitació del Sòl de 1978 està
grafiat com a sistema viari, per tant i al haver-se de
complir les dues normatives en vigència en el moment de la
sol.licitud de la llicència, la mateixa és nul.la i per
aquest motiu s’ha iniciat expedient de revisió de
l’esmentada llicència.
La regidora Sra. Pou diu si la comprovació es va fer com a
conseqüència d’alguna denúncia, al que el Sr. Batle
contesta que hi ha una denúncia per escrit.
Essent les denou hores i quaranta-cinc minuts, el Sr.
Batle-President aixeca la sessió de tot el qual com a
Secretari donc fe.

