
DILIGÈNCIA:  La  següent  acta  consta  del  foli  n.º  438603 
al n.º 438619.

Santa Eugènia 4 de desembre de 2009

El Secretari,

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVEMBRE 
DE 2009, PER L´AJUNTAMENT EN PLE.

A Santa Eugènia a trenta de novembre 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 ordinària en primera 
convocatòria.

SENYORS  ASSISTENTS:  Batle-President,  Sr.  Guillem  Crespí 
Sastre;  Regidors:  Sra.  Jacqueline  Volait  Matrat,  Sr. 
Llorenç Cabot Campins, Sr. Sebastián Alorda Roig, Sr. Luis 
López García, Sr. Francisco Casellas Femenias, Sr. Miquel 
Angel Coll Canyelles i Sr. Antoni Coll Ballester. Havent 
excusat la seva absència la regidora Sra. Mª. Eugènia Pou 
Mulet. 

Essent  les  13.30  hores  el  Sr.  Batle  declara  oberta  la 
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent:

LECTURA I APROVACIÓ DE LES SESSIONS ANTERIORS.- A l’acta de 
la sessió ordinària celebrada el dia 30 de setembre de 2009 
a la contestació que fa el Sr. Batle de la desena pregunta 
s’ha d’afegir  i encara queden més ajudes de Institucions 
Públiques.
Feta aquesta observació l’acta de dita sessió ordinària  és 
aprovada per unanimitat.
L’acta  de  la  sessió  extraordinària  celebrada  el  dia  27 
d’octubre de 2009, és aprovada 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  Federació  Espanyola  de  Municipis  i 
Provincies, sobre la creació del Fons Estatal pel treball i 
la sostenibilitat local.

-D’un  escrit  de  la  Conselleria  de  Medi  Ambient,  sobre 
orientació  per  presentar  projectes  subvencionables  en 
defensa del medi ambient.

-D’un escrit del S.O.I.B. autoritzant l’inici del projecte 
“Millorant l’entorn Taujà”. 

-Del Decret  de Batlia  de data  14 d’octubre  de 2009  de 
suspensió  d’obres  per  executar-se  sense  llicència  al 
polígon 1 parcel.la núm. 135.

-Del Decret de Batlia de data 9 de novembre de 2009 de 
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al c/ ses 
Alqueries, núm. 14.

-Del Decret de Batlia de data 11 de novembre de 2009 de 
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al c/ 
Major, núm. 83.

APROVACIÓ  INICIAL  DEL  CATÀLEG  DE  PATRIMONI.-  Pren  la 
paraula el Sr. Batle, vista la documentació redactada pels 
tècnics del GAat sobre la revisió del catàleg de patrimoni 
i  revisió  al  Pla  Territorial  de  Mallorca,  l’informe  de 
Secretaria sobre la tramitació per a la seva aprovació i el 
dictamen emès per la Comissió Informativa General en la 
seva reunió del passat 26 de novembre, proposa al Ple:

- Aprovar inicialment el cataleg de patrimoni i revisió 
al Pla Territorial Insular de Mallorca.

- Exposar-ho al públic per un termini d’un mes a efectes 
d’al.legacions.

- Suspendre l’atorgament de llicències en tot el termini 
municipal pel termini de dos anys. No obstant podràn 
concedir-se  llicències  que  compleixin  amb  la 
legislació  urbanística  vigent  i  respectin  les 
determinacions contingudes en la revisió i adaptació 
al PTM del catàleg municipal de patrimoni.

El Sr. Batle diu que de conformitat amb la normativa del 
Pla  Territorial  Insular  de  Mallorca  s’ha  de  procedir  a 
l’adaptació del catàleg de patrimoni vigent que data del 



2001  i  més  tenint  en  compte  la  incoació  i  posterior 
declaració com a BIC dels tres llogarets del terme de Santa 
Eugènia.Per  això,  diu,  s’ha  modificat  i  ampliat  amb  49 
noves fitxes el catàleg vigent.

A continuació pren la paraula el regidor Sr. Coll, com a 
portaveu del grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió 
Mallorquina,  el qual manifesta que el seu grup està molt 
enfadat ja que diu que el mes de juny s’ens va donar una 
versió  del  catàleg  de  patrimoni  que  posteriorment  es  a 
retirar  i  que  per  a   la  sessió  d’avui  tornar  a  venir 
modificat.

Diu el  regidor Sr.  Coll que  no entèn  com s’hi  grafien 
camins, com el caminet de Ses Alqueries i el caminet de Ses 
Coves i  una sèrie  de molins  de la  plaça del  Puget(Can 
Xerla- Can Fideu, Can Camarada i Cas Moliner Vell), aquest 
darrer propietat del Sr. Pedro Carretero, que va anar de 
núm. 13 en les llistes del Partit Popular a les darreres 
eleccions municipals; ja que el primer està dins sòl urbà, 
el  segon  està  afectat  per  dues  zonificacions  i  es 
inedificable mentre que el tercer que a l’aprovació inicial 
de les NNSS duta a terme el mes d’abril de 2007 l’àmbit del 
molí  es  va  qualificatr  com  a  sistema  general  dins  sòl 
rústic i per tant inedificable, ara resulta que al contrari 
de l’anterior es edificable, molí que repetim es propietat 
del Sr. Pedro Carretero, cap del departament del col.legi 
d’arquitectes, per tant el nostre grup de cap manera pot 
acceptar que el segon molí sigui inedificable i el tercer 
ho sigui.  

Per tot l’exposat, el Sr. Coll, en nom del seu grup, demana 
la retirada d’aquest catàleg de patrimoni.

Seguidament pren la paraula el Sr. Batle, el qual diu al 
Sr. Coll que es varen donar compte de les modificacions a 
la comissió informativa, que ell no va assistir i que tot 
s’ha  fet  des  de  la  total  transparència,  facilitant  la 
informació  dels  canvis  i  no  amagant  res.  El  Batle, 
assenyala com es va dir a la Comissió Informativa, que per 
error es Molí de Can Camarada s’havia catalogat dins sòl 
urbà, quan es molí es troba en sòl rústic. Per altra banda, 
a les fitxes dels 4 molins es troba en sòl rústic. Per 
altra banda, a les fitxes dels 4 molins amb les referències 
(SE-18/A), SA-05/A, SR3-04/A, SR3-06/A, es va eliminar la 
zonificació del sòl rústic inedificable, per la redacció 



“Sense  perjudici  del  compliment  de  les  determinacions 
específiques per a la classificació i qualificació que li 
siguin aplicables, dins aquest àmbit només podran edificar-
se construccions amb altures totals inferiors al nivell de 
la base de la torre de molí, i sempre que es justifiqui la 
protecció de visuals, d’acord amb la condició general per a 
les zones de protecció establerta a les normes del Catàleg. 
Amb la sol.licitud de llicència d’obres es presentarà un 
annex  d’incidència  paisatgística,  que  s’haurà  d’aprovar 
conjuntament amb el projecte d’obres, que identifiqui els 
efectes de l’actuació sobre l’element protegit i proposi 
les mesures protectores, correctores o compensatòries que 
haurà  d’incorporar  el  projecte  als  efectes  del  seu 
desenvolupament”, per garantizar la seguretat jurídica dels 
propietaris veïnats dels molins i per entendre que aquesta 
zonificació, perjudicava als interessos municipals amb la 
infraestructura d’un depòsit regulador previst dins la zona 
de  protecció  d’un  dels  molins,  dins  la  revisió  de  les 
NN.SS.  El  Batle,  vol  assenyalar  que  en  quan  a  les 
afirmacions del Sr. Coll, són totalment infundades, tota 
vegada que la zonificació dins la zona de protecció s’ha 
establert per igual a tots els 4 molins i que per tant no 
es causa cap greu comparatiu. Per tan, enten el Sr. Batle 
que amb les explicacions donades a la Comissió Informativa 
i  les  d’avui  no  tenen  cap  base  les  afirmacions  de 
beneficiar a un particular.

Vol assenyalar com es va dir a la Comissió Informativa que 
el sòl rústic dels quatre molins es edificable sempre i 
quan compleixin amb la normativa urbanística, si bé el molí 
d’en Camarada i es Moliner Vell, estan dins sòl rústic, pel 
que  haver-hi  una  edificació  serà  difícilment  per 
incompliment de parcel·la mínima; i en quan a la caseta de 
la  vinya  diu  que  a  criteri  dels  tècnics  redactors  del 
catàleg ha estat eliminada.

La protecció que s’estableix pels molins, continua dient el 
Sr. Batle, és igual per a tots i si en el sòl rústic es pot 
construir sempre ho serà fins a la base del molí i amb 
l’aprovació prèvia d’un estudi de detall que garanteixi que 
no provocarà cap impacte paisatjistic.

El regidor Sr. Coll diu que no entèn com amb l’aprovació 
inicial de la revisió de les NN.SS. la zona protegida dels 
molins arribava fins a la plaça del Puget, i ara resulta 
que es pot construir dins aquesta zona de protecció.



En  relació,  a  l’afirmació  el  Sr.  Batle  esmenta  que 
comprovarà les afirmacions, per si hi ha qualque errada 
gràfica, si bé vol indicar que a la zona d’es Puget, s’ha 
de tenir en compte la zona privada dels veïnats i l’espai 
del  comú,  que  es  troba  grafiat  com  a  sistema  general 
d’espai lliure.

Sotmesa a votació la proposta de Batlia sobre el catàleg de 
patrimoni, la mateixa és aprovada per cinc vots a favor, 
del Sr. Batle i dels quatre regidors del grup municipal del 
Partit  popular  que  representen  la  majoria  absoluta  del 
nombre legal de membres de la Corporació, els tres regidors 
presents a la sessió i pertanyents al grup municipal Entesa 
per Santa Eugènia-Unió Mallorquina voten en contra.

REVISIÓ D’OFICI LLICÈNCIA OBRES EXPTE. 77/2008 “CATALINA 
ROSA CANYELLES MARIANO”.- Pren la paraula el Sr. Batle el 
qual assenyala: 

-Atès  el procediment de reinici de revisió d’ofici de  la 
llicència d’obres concedida per la Junta de Govern de data 
2 d’octubre de 2008 per a la realització d’un armari per a 
la caldera al Camí des Puig núm. 5 (exp.77/2008), essent el 
titular de la llicència la Sra. Catalina Rosa Canyelles 
Mariano, Decret de Batlia de data 30 de juny de 2009 de 
reinici  de  l’expedient  de  revisió  en  base  a  l’informe 
tècnic de data 25 de juny, informe de Secretaria de data 29 
de  juny,  audiència  prèvia  a  la  revisió  concedida  a 
l’interessada, al·legacions de l’interessada, proposta de 
resolució de Batlia, dictamen del Consell Consultiu adoptat 
en sessió del dia 19 d’octubre de 2009.

-Atès  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa 
General de data 19 d’octubre de 2009,

-Atès el que disposa l’article 102 en relació a l’article 
62.1 f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu  Comú,  sobre  la  revisió  d’actes  nuls;  i 
article 47.3 a contrario de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  respecte  a 
l’exigència del quòrum de majoria simple per a l’adopció 
d’aquest acord; 



-Atès la proposta de Batlia de data 25 d’agost de 2009 de 
desestimació de les al·legacions formulades per la Sra. 
Catalina Rosa Canyelles Mariano.

Aquesta Batlia, de conformitat amb el dictamen del Consell 
Consultiu de les Illes Balears adoptat en sessió del dia 19 
d’octubre de 2009 proposa al Ple: 

1r)  Desestimar  les  al·legacions  formulades  per  la  Sra. 
Catalina Rosa Canyelles Mariano en data 20 de juliol i 24 
d’agost de 2009  dins del tràmit d’audiència de l’expedient 
de revisió d’ofici de la llicència; 

“En relació a l’al·legació prèvia (abús per part de 
l’Ajuntament en la tramitació de l’expedient de revisió 
d’ofici de la llicència d’obres), hi ha que dir que no hi 
ha cap abús per part de l’Ajuntament, sino tot el contrari, 
ja que a la Resolució de Batlia de 4 d’agost de 2009, se li 
desestimen les al·legacions formulades contra l’inici de 
l’expedient,(En relació a la primera de les al·legacions, 
hi ha que dir que res més lluny de dictar una resolució 
sapiguent que és nul·la, sino què el que s’ha fet ha estat, 
seguint  l’escrit  del  Consell  Consultiu  remès  a  aquest 
Ajuntament en data 16 de juny de 2009, que no s’ha iniciat 
correctament  el  procediment  administratiu  de  revisió 
d’ofici ja que hi manca la resolució d’inici del batle, tal 
i  com  se  li  va  posar  de  manifest  d’una  forma  clara  i 
rotunda a la Resolució contra la que al·lega; iniciar de 
bell nou el procediment de revisió d’ofici d’una llicència 
que és nul·la per incomplir la normativa urbanística vigent 
constituint per tant una infracció manifesta i greu. Com 
perfectament coneix i sap l’al·legant.

Sobre la segona de les al·legacions, no podem estar 
d’acord  en  absolut  amb  les  manifestacions  que  fa,  tota 
vegada  que  el  que  s’ha  fet  és  una  retroacció  de 
l’expedient, ja que no ens trobem davant d’un acte nul de 
ple  dret,  si  no  d’un  procediment  que  no  s’ha  iniciat 
correctament  per  mancar,  segons  el  Consell  Consultiu, 
precisament l’acte d’inici del mateix, encara que l’article 
55.2  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  Régim 
Jurídic de les Administracions Públiques, permet que un 
funcionari comuniqui per escrit l’ordre verbal donada per 
un òrgan administratiu).



 Se li donà trasllat dels informes tècnic i jurídic i 
se li concedeix un nou termini de deu dies per a formular 
les al·legacions que consideri pertinents.

Sobre la primera de les al·legacions  que  no consta 
el Decret d’iniciació d’ofici de l’expedient de revisió 
d’ofici de la llicència d’obres, dir que per això s’ha 
reiniciat l’expedient de revisió d’ofici de la llicència 
d’obres  de  conformitat  amb  l’escrit  remès  pel  Consell 
Consultiu en data 16 de juny de 2009, encara que l’article 
55.2  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú permet que un funcionari comuniqui per 
escrit l’ordre verbal donada per un òrgan administratiu.  

A la segona de les al·legacions, manifestar que l’al·legant 
torna  a  donar  voltes  en  relació  al  Decret  de  Batlia 
d’iniciació  de  l’expedient  de  revisió  d’ofici  de  la 
llicència d’obres, i se li reitera que en data 30 de juny 
de 2009 la Batlia va dictar una resolució de reiniciació de 
l’expedient de revisió d’ofici de la llicència, que li fou 
notificada a l’al·legant i contra la qual va poder formular 
al·legacions.

A la Resolució de Batlia de 30 de juny de 2009  es diu 
clarament que es reinicia l’expedient per revisar d’ofici 
l’acord de concessió de la llicència d’obres i es manté la 
suspensió  provisional  de  les  obres  resolta  per  aquesta 
Batlia mitjançant Resolució de data 11 de febrer de 2009 
(pel que ratifica el Decret de suspensió de les obres). Per 
tant, en cap cas es pot al·legar manca de Decret de Batlia 
de  suspensió  de  les  obres  ni  de  iniciació  de  revisió 
d’ofici de la llicència d’obres.

En relació a la tercera i quarta al·legació, hi ha que 
dir  que  no  se  li  causa  cap  tipus  de  indefensió  a 
l’al·legant ja que aquesta coneix perfectament el contingut 
de  la  revisió  d’ofici  de  la  llicència  d’obres,  que 
consisteix en la declaració de nul·litat de la llicència 
d’obres concedida per la Junta de Govern de 2 d’octubre de 
2008 (realització d’un armari per a caldera al Camí des 
Puig núm. 5) i que es pretèn realitzar damunt un sistema 
viari segons la normativa vigent.



Hi ha que dir que ens trobem davant un acte declaratiu 
de drets, com es la llicència d’obres, que al incomplir 
clarament la normativa urbanística vigent constitueix un 
acte nul de ple dret, tal com així ho estableix l’article 
62.1f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú.

Ateses  les  precedents  consideracions  sembla  adient 
proseguir  les  actuacions  pertinents  per  declarar  la 
nul·litat de l’acord objecte de revisió”.

2n) Declarar d’ofici la nul·litat de l’acord de la 
Junta de Govern de 2 d’octubre de 2008 de concessió de 
llicència ( exp. 77/2008)  per a la realització d’un armari 
per a la caldera al camí des Puig núm. 5, titular de la 
qual es la Sra. Catalina Rosa Canyelles Mariano, ja que es 
va  concedir  dins  un  emplaçament  que  el  planejament 
urbanístic municipal classifica com a sistema viari públic.

Dita proposta és aprovada per unanimitat dels  membres 
de la corporació presents a la sessió. 

APROVACIÓ  INICIAL  DE  L’ORDENANÇA  DEL  PROCEDIMENT  DE 
CONCESSIÓ  DE  LLICÈNCIES  DE  PRIMERA  OCUPACIÓ.-  Pren  la 
paraula el Sr. Batle, el qual vist l’informe de Secretaria-
Intervenció i el dictamen favorable emès per la Comissió 
Informativa General emès en la seva reunió del passat dia 
26 de novembre, proposa al Ple:

- Aprovar  inicialment  l’ordenança  del  procediment  de 
concessió  de  llicències  de  primera  ocupació,  que 
s’adjunta com annex a aquesta acta i que forma part 
integrant de la mateixa.

- Exposar-la al públic per un termini de trenta dies a 
efectes  de  reclamacions,  en  el  cas  que  no  s’en 
presentin  l’acord  d’aprovació  inicial  esdevindrà 
definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord.

Sotmesa  a  votació  la  proposta  d’aprovació  inicial  de 
l’ordenança, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
assistents que representen la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la Corporació.



ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE 
LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ

Exposició de motius.

El nou apartat 3 de l’art. 76 del R.D.L. 2/2004, de 5 de 
març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, en la redacció donada per la Llei 36/2006, de 29 de 
novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal, i 
amb  la  finalitat  d’incidir  de  forma  positiva  en  el 
compliment  de  les  obligacions  tributàries,  preveu  la 
possibilitat d’exigir l’acreditació de la presentació de la 
declaració  cadastral  de  nova  construcció  per  a  la 
tramitació del procediment de concessió de la llicència que 
autoritza la primera ocupació dels immobles.

Art. Únic.

S’exigirà la presentació de la declaració cadastral de nova 
construcció  per  a  la  tramitació  del  procediment  de 
concessió de la llicència que autoritza la primera ocupació 
dels immobles.

MODIFICACIÓ  DE  CRÈDIT  NÚM.  13  I  14/2009.-  Per  part  de 
Secretaria es dóna compte dels expedients de modificació de 
crèdit  núm.  13/2009  (suplement  de  crèdit)  i  14/2009 
(habilitació de crèdit); que foren informats favorablement 
per la Comissió Informativa General en la seva reunió del 
passat 26 de novembre, amb l’abstenció del representant del 
grup   Entesa  per  Santa  Eugènia-  Unió  Mallorquina,  Sr. 
Caselles:

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 13/2009.
Aprovar  inicialment  un  suplement  de  crèdit   per  la 
quantitat de 4000,00 € a la partida 1.2.226.00 “Contracte 
prestació de serveis” amb càrrec a majors ingressos del 
concepte  114.00.(Impost  sobre  increment  del  valor  dels 
terrenys de naturelesa urbana).

Aprovar inicialment un suplement de crèdit per la quantitat 
de  8.000,00 € a la partida 4.3.221.00 “Energia elèctrica 
enllumenat públic” amb càrrec a majors ingressos recaptts 
del concepte 114.00. 



Aprovar inicialment un suplement de crèdit per la quantitat 
de  4.000,00  € a  la  partida  4.3.227.06.00  “estudis  i 
treballs tècnics” amb càrrec a majors ingressos recaptats 
del concepte 114.00.

Aprovar inicialment un suplement de crèdit per la quantitat 
de  7.500,00 € a la partida 4.5.226.10 “festes patronals-
societat general d’autors” amb càrrec a majors ingressos 
recaptats del concepte 391.00(multes).

Aprovar inicialment un suplement de crèdit a la partida 
4.6.226.02 “promoció turística” per la quantitat de 595,33 
€ amb  càrrec  a  majors  ingressos  recaptats  del  concepte 
391.00.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 14/2009.
Aprovar  inicialment un crèdit extraordinari de 2.500 € a 
la  partida  1.2.162.09  “prestacions  socials  personal 
Ajuntament”  amb  càrrec  amajors  ingressos  recaptats  del 
concepte 391.00.

2)Exposar al públic la aprovació inicial dels expedients de 
modificació de crèdit núm. 13-14/2009  en el Pressupost 
General de la Corporació per a l’any 2009 per un termini de 
quinze dies a efectes de reclamacions; en el cas de que no 
es presentin, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat 
a definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord.

Abans  de  sotmetre  a  votació  l’aprovació  inicial  dels 
expedients de modificació de crèdit núm. 13 i 14 en el 
Pressupost General de la Corporació de l’any 2009, pren la 
paraula  el  regidor  Sr.  Coll,  com  a  portaveu  del  grup 
municipal  Entesa  per  Santa  Eugènia-Unió  Mallorquina,  el 
qual  diu  que  el  seu  grup  no  pot  votar  a  favor  de  la 
modificació de crèdit núm. 13, tota vegada que es pretèn 
suplementar la partida de festes en 7.500 €, quan en una 
anterior modificació de crèdit ja se la va suplementar amb 
15.000 €.

En relació a la modificació de crèdit núm. 14, el regidor 
Sr. Coll diu que el seu grup votarà a favor ja que es 
tracta de crear una partida que en el moment de l’aprovació 
del pressupost no es podia preveure.



Sotmesa a votació l’aprovació inicial de la modificació de 
crèdit núm. 13/2009, la mateixa es aprovada per cinc vots a 
favor, del Sr. Batle i dels quatre regidors pertanyents al 
grup  municipal  del  Partit  Popular,  els  tres  regidos 
presents a la sessió pertayents al grup municipal Entesa 
per Santa Eugènia-Unió Mallorquina voten en contra.

Sotmesa a votació l’aprovació inicial de la modificació de 
crèdit núm. 14/2009, la mateixa es aprovada per unanimitat 
dels assistents.

MOCIO DEL P.P. PER SOL.LICITAR AL GOVERN CENTRAL LA DONACIÓ 
DELS  BENS  EN  DINERS  I  JOIES  DE  SON  BANYA  A  L’ENTITAT 
PROJECTE HOME.- Pren la paraula el Sr. Batle, el qual dóna 
lectura a la següent MOCIÓ:

MOCIO PER SOL.LICITAR AL GOVERN CENTRAL LA DONACIÓ DELS 
BENS EN DINERS I JOIES DE SON BANYA A L’ENTITAT PROJECTE 
HOME.

ANTECEDENTS

El passat mes de setembre foren trobats i decomissats al 
Poblat de Son Banya un gran nombre de béns en diners i 
joies  provinents  del  narcotràfic.  Els  mitjans  de 
comunicació parlen d’uns 4.300.000 euros en efectiu, 8.000 
dòlars i 7,5 kilograms de joies. Es un fet que sens dubte 
posa de manifest, un altre cop, la greu problemàtica que 
pateix la nostra societat i que ens ha de conduir, si més 
no, a reflexionar sobre la idoneïtat i la suficiència de 
les  mesures,  els  recursos  i  les  iniciatives  que  les 
diferents administracions duim a terme, tant en l’abordatge 
de  la  problemàtica,  eradicació  del  narcotràfic,  com 
sobretot  en  la  prevenció  del  consum,  tractament  i 
reinserció  social  de  persones  amb  problemàtiques  de 
drogodependència.

Els béns decomissats a Son Banya estan tacats de la sang de 
moltes persones que hi ha deixat la vida, la seva joventut 
i sobretot de patiment de les seves famílies. Es per tant 
una qüestió de justícia, que precisament aquest ben siguin 
destinats íntegrament al tractament d’aquesta problemàtica 
al conjunt de les Illes Balears.



Projecte Home Balears, és una entitat de prestigi reconegut 
i amb una llarga trajectòria, que treballa en la prevenció, 
el tractament i la rehabilitació de drogodependències.

Es per això que el ple de l’Ajuntament adopta els següents,

ACORDS

-El Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia reconeix la tasca 
extraordinària que dur a terme Projecte Home a les Illes 
Balears.
-El  Ple  de  l’Ajuntament  de  Santa  Eugènia  sol.licita  al 
Govern de l’Estat Espanyol que els béns descomissat a Son 
Banya  siguin  destinats  íntegrament  a  l’entitat  Projecte 
Home per a la prevenció, el tractament i la rehabilitació 
de drogodependències a les Illes Balears.
-El Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia insta a tots els 
Ajuntaments  de  les  Illes  Balears  que  s’adhereixin  a  la 
sol.licitud.

Abans de sotmetre la moció a votació, pren la paraula el 
regidor Sr. Coll, en nom i representació del grup municipal 
Entesa  per  Santa  Eugènia-Unió  Mallorquina,  el  qual 
assenyala que hi ha altres entitats sense fi lucratiu que 
fan feina amb drogadictes, per tant diu que el seu grup 
votaria a favor de la moció si el “botin” de Son Banya es 
destinés  a  entitats  sense  fi  lucratiu  amb  finalitats 
socials a les Illes Balears.

Seguidament pren la paraula el Sr. Batle, el qual diu que 
no pot acceptar aquesta proposta del grup de l’oposició, ja 
que  es  tracta  d’una  moció  unitària  que  va  proposar 
l’Ajuntament d’Esporles dins de la FELIB, i som partidaris 
de que el trobat a Son Banya es destini a una sola entitat, 
ja que si cada Ajuntament aprova una moció distinta igual 
es perd la finalitat que es pretèn amb la moció.

Sotmesa a votació la moció del Partit Popular, la mateixa 
és aprovada per cinc vots a favor, del Sr. Batle i dels 
quatre regidors del grup municipal del Partit Popular, els 
tres regidors presents a la sessió pertanyents al grup de 
l’oposició s’abstenen.

MOCIO  PER  INSTAR  AL  CONSELL  DE  MALLORCA  A  LA  RETIRADA 
DEFINITIVA DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL DE CARRETERES 



(PDSC).- Pren la paraula el Sr. Batle el qual dóna lectura 
a la següent moció presentada pel GOB:

MOCIÓ  PER  INSTAR  AL  CONSELL  DE  MALLORCA  A  LA  RETIRADA 
DEFINITIVA DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL DE CARRETERES (PDSC)

Col.lectiu diversos de municipis d’arreu de Mallorca, volem 
posar de manifest el nostre total desacord amb el model de 
carreteres que segueix impulsant, tot i el canvi polític, 
el Consell de Mallorca.

Exposició de motius:

Atès  que  el  PDSC  és  en  essència  el  mateix  Pla  que  va 
dissenyar el pacte PP-UM (legislatura 2003-2007), i que va 
ser  fortament  contestat  per  les  principals  entitats 
ecologistes i cíviques, juntament per TOTS els principals 
partits progressistes de l’illa (PSIB-PSOE, PSM-EN, EU, EV, 
ERC)  i  per  la  societat  en  general  amb  manifestacions 
massives (14/02/2004, 17/03/2007).

Atès  que  “la  manera  de  fer”  en  la  política 
d’infraestructures viàries des del Consell de Mallorca està 
sota sospites de corrupció per no respondre a altre cosa 
que no siguin els interessos privats.

Atès  que  les  carreteres  són  eixos  vertebradors  del 
territori, influeixen en l’atracció de l’activitat, en la 
elecció de residència, en el desenvolupament del transport 
públic, etc no es poden fer carreteres sense definir abans 
quin model territorial volem per Mallorca i cal plantejar 
la mobilitat des d’una visió integral. Fer més carreteres, 
no  és  la  solució.  Per  tant,  pla  territorial  i  pla  de 
transport són imprescindibles i previs a la planificació de 
carreteres.

Atès  que  la  majoria  de  projectes  de  condicionaments, 
especialment de la primera fase, responen a la voluntat 
d’establir un enllaç ràpid entre els eixos radials (vies de 
gran  capacitat  Palma-Inca,  Palma-Manacor,  Palma-Campos, 
Palma-Andratx, Palma-Sóller) i els pobles més allunyats de 
Palma, que fins ara, és trobaven més o menys preservats del 
abús  urbanístic.  Un  abús  vinculat  a  l’escurçament  de 
distàncies entre aquests i Palma que té per objectiu la 
consolidació  de  tota  Mallorca  com  a  ámbit  d’influència 
metropolitana de Ciutat. 



Atès que: es recuperen projectes de noves autopistes; que 
la majoria de rondes i vials planificats no responen a una 
necessitat real i el seu traçat es situa molt enfora del 
casc urbans, afavorint el creixement desmesurat d’aquest 
municipis;  que  se  planifica  la  construcció  del  segon  i 
tercer cinturó de Palma; que “el condicionament” d’algunes 
carreteres no estan justificades des del punt de vista del 
transport  que  assumeixen  ni  responen  a  criteris  de 
seguretat; i en definitiva, que Pla implica la destrucció 
del que queda del nostre paisatge rural, un dels principals 
atractius turístics de l’illa i que precisament el Consell 
de Mallorca vol impulsar a través de la seva Estratègia del 
Paisatge  i  l’impuls  de  la  candidatura  de  la  Serra  de 
Tramuntana a ser Patrimoni de l’Humanitat.

Per tots els motius exposats, el Ple de l’Ajuntament de 
Santa Eugènia acorda:

1.- Instar al Consell de Mallorca a la retirada del Pla 
Director Sectorial de Carreteres i si escau, a aprovar ara 
una  modificació  puntual  que  permeti  resoldre  la 
problemàtica dels accessos a Son Espases i elimini, tal i 
es va comprometre políticament, el projecte d’autovia Inca-
Manacor.

2.- Tot i resoldre puntualment el tema dels accessos al nou 
hospital, instar al Consell de Mallorca a l’elaboració del 
perstinent estudi de mobilitat dels accessos a Palma per 
tal de plantejar alternatives viables al transport privat, 
prèviament  a  l’aprovació  del  Pla  Director  Sectorial  de 
Carreteres.

3.-  Instar  al  Consell  de  Mallorca  a  l’elaboració  i 
aprovació prèvia d’una modificació en profunditat del model 
territorial, a través del Pla Territorial de Mallorca i a 
la coordinació amb la Conselleria de Transports i Ordenació 
del Territori per a l’aprovació d’un Pla de Transports que 
prioritzi  el  transport  públic  i  per  tant  condicioni  la 
viabilitat  i  pertinença  d’algunes  de  les  actuacions 
previstes al pla de carreteres actual.

4.- Instar al Consell de Mallorca a l’elaboració d’un nou 
pla dins aquesta legislatura, consensuat amb les principals 
organitzacions  ecologistes  i  cíviques  de  l’illa,  que 
respongui a uns criteris clars de sostenibilitat, seguretat 
i desenvolupament sostenible.



Abans de sotmetre la moció a votació, pren la paraula el 
Sr. Coll, com a portaveu del grup municipal Entesa per 
Santa Eugènia-Unió Mallorquina, el qual diu que el seu grup 
no pot votar a favor de la moció tota vegada que encara que 
no estiguin d’acord amb el 100 per 100 amb el PDSC, aquest 
té coses  molt positives,  per tant  diu que  el seu  grup 
votarà en contra de la moció.

Sotmesa a votació la moció la mateixa es rebutjada pels 
tres vots en contra del grup municipal Entesa per Santa 
Eugènia, els membres del grup municipal del Partit Popular 
s’abstenen.

PRECS I PREGUNTES.- El regidor Sr. Coll, com a portaveu del 
grup municipal del grup municipal Entesa per santa Eugènia-
Unió Mallorquina, formula els següents precs i pregutes:

- Pregunta sobre la cadena posada al polígon.
- Quines gestions fa el CIM en relació als aturaments 

d’obra.
- Catàleg de patrimoni.
- Quins projectes es pensen presentar dins del Fons de 

Sostenibilitat Local, tota vegada que han vist a la 
correspondència un escrit de la Conselleria de Medi 
Ambient que anima als ajuntaments a fer Parc Verds i 
el  grup  municipal  ENTESA-UM  pensa  que  amb  aquesta 
ajuda  s’hauria  de  fer  aquesta  inversió,  molt 
necessària pels taujans.

- Si ens pot informar perquè el plec de condicions per a 
la concessió del polisportiu municipal i per primera 
vegada triarà entre equis persones com adjudicataris 
ja que es contempla com un procediment negociat sense 
publicitat. A més diu que considera aquest plec com el 
plec de sa represió tota vegada que les modificacions 
que s’han introduït en relació als plecs anteriors 
tenen caire represiu, de prohibir, multar o limitar, 
com limitar a les 22,00 hores el tancament del bar o 
prohibir la presentació de persones que hagin estat 
expedientades. Per tant, res més lluny que el que ha 
de ser el polisportiu que ha de tenir un carácter 
dinàmic, es l’únic lloc on el jovent del poble es pot 
divertir  i  que  es  doni  una  mica  de  vida  a  Santa 
Eugènia,  cosa  que  amb  aquests  plecs  es  imposible 
d’aconseguir.



- Quan s’arreglarà l’esboldrec del carrer de Can Toni 
Ferriol.

- Si  el  solar  on  s’ha  d’executar  el  teatre  ja  és 
municipal.

- Si  es  pensa  fer  alguna  acció  en  relació  al  Pla 
d’Igualtat que promou la Conselleria.

1.- En relació a la primera pregunta, esmentar que s’ha 
tramès una carta a l’IDI informant de la instal·lació per 
part de l’Ajuntament de la cadena.

2.- En relació a la segona pregunta, esmentar que el CIM no 
fa cap gestió amb els aturaments d’obres i que tots els 
aturaments són per iniciativa municipal.

3.-  En  relació  a  la  tercera  pregunta  ressenyar  que  el 
catàleg es penjarà a la web municipal.

4.- En relació a la quarta pregunta, el Sr. Batle diu que 
en poden parlar dels projectes del PLAN E i que demana al 
Sr. Coll una proposta d’ubicació del Parc Verd.

5.- En relació al plec del Poliesportiu, el Batle assenyala 
que les condicions de contractació són les mateixes que 
abans i com s’han vingut fent fins ara. Si bé, la nova Llei 
de contractes de les administracions públiques, denomina 
aquest procés com a procediment negociat sense publicitat. 
Però en qualsevol cas, totes les persones interessades es 
podran presentar a la contracció. El Sr. Batle, manifesta 
que no pot estar d’acord amb les manifestacions de caràcter 
repressiu del plecs, tota vegada que el que s’ha fet ha 
estat corregir el plec, perquè estigui d’adaptat amb el 
reglament municipal de protecció del medi ambient i l´únic 
que s’ha fet ha estat transposar-ho als plecs. En aquest 
moment, el regidor Sr. Coll, ressenya que si és així, el 
reglament es repressiu, afirmació que demana que consti amb 
acta el Sr. Batle, tota vegada que aquest reglament va ser 
aprovat,  per  l’anterior  equip  de  Govern  del  PSM  (avui 
Entesa per Mallorca). Per altra banda, el Batle emplaça al 
grup Entesa – UM per parlar dels plecs en una posterior 
reunió.
Per altra banda, el Sr. Batle, vol esmentar que el Bar del 
Poliesportiu no es un pub ni una zona de festes, li recorda 
al Sr. Coll que el bar del poliesportiu es això un bar i no 
un  pub,  per  tant  es  tanca  quan  es  tanquen  les  altres 
instal·lacions i enten que no s’han de mesclar conceptes.



Continua dient el Sr. Batle que represió és fer fotos al 
concessionari i que en quan a l’expedient sancionador diu 
que  s’obrirà  en  el  cas  d’incumpliment  de  la  normativa 
municipal, que per això estan les ordenances.

6.- El Sr. Batle contesta que serà després de les festes de 
Nadal.

7.- En relació a la pregunta sobre el Pla d’Igualtat, la 
regidora i primera tinent de Batle, sra. Jacqueline Volait, 
contesta que no s’ha fet res perquè considera que a Santa 
Eugènia no havia un teixit social que ho requerís.

I sense haver més assumptes a tractar el Sr. President 
aixeca la sessió essent les catorze hores i trenta minuts, 
de tot el qual com a Secretari donc fe.

     VIST I PLAU,
      EL BATLE,                           EL SECRETARI,


