BORRADOR DE L´ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL
DIA 12 DE JULIOL DE 2.007, PER L´AJUNTAMENT EN PLE.
A Santa Eugènia a dotze de juliol de dos mil set 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
Perelló; Regidors: D.ª Jacqueline Volait Matrat, D. Llorenç
Cabot Campins; D. Sebastián Alorda Roig, D. Luis López
García, D.ª Mª Eugènia Mulet Pou, D. Francisco Casellas
Femenias, D. Miquel Àngel Coll Canyelles i D. Antoni Coll
Ballester.
Essent les 13,15 hores el Sr. Batle-President declara
oberta la sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent:
PERIODICITAT SESSIONS PLE.- Pren la paraula el Sr. Batle el
qual proposa al Ple celebrar sessió ordinària els darrers
deu dies naturals de cada mes impar ( gener, març, maig,
juliol, setembre i novembre ) procedint-se a celebrar la
primera sessió els darrers deu dies naturals del mes de
setembre, i no celebrar sessions el mes d´agost, llevat de
les que siguin declarades extraordinàries i urgents.
Seguidament pren la paraula la regidora Sra. Mulet,
com a portaveu del grup municipal Entesa per Santa EugèniaUnió Mallorquina, la qual diu que el seu grup està d’acord
en la proposta ja que és la periodicitat establerta a
l’anterior legislatura.
Sotmesa a votació la proposta, la mateixa és aprovada
per unanimitat.
CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
PERMANENTS.- Pren la paraula el Sr. Batle el qual proposa
al Ple la creació d’una Comissió Informativa General, com a
òrgan sense atribucions resolutòries que té per funció
l´estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin
d´esser sotmesos a la decisió del Ple i de la Comissió de
Govern, quan aquesta actuí amb competències delegades pel

Ple, llevat quan hagin d´adoptar-se acords declarats
urgents.
Comissió Informativa General, que d’acord amb la composició
del Consistori estaria integrada per cinc membres, 3 del
grup municipal del Partit Popular i 2 d’Entesa-UM,essent
els membres del Partit Popular, el Sr. Batle que la
presidirà i els regidors Jacqueline Volait Matrat i
Sebastià Alorda Roig.
A continuació pren la paraula la regidora Sra. Mulet, la
qual diu que al no haver estat informat el seu grup de la
creació de l’esmentada Comissió, farà un escrit designant
els dos membres, si bé considera que pel funcionament de
l’Ajuntament seria millor crear diferents Comissions
Informatives, de cultura, hisenda, medi ambient..
El Sr. Batle diu que recull el prec de la Sra. Mulet.
La proposta de creació de la Comissió Informativa General
es aprovada per unanimitat.
CREACIÓ COMISSIÓ DE GOVERN.- Pren la paraula el Sr. Batle
el qual assenyala que vist l´informe del Secretari de
l´Ajuntament en el que fa constar la possibilitat de la
creació de la Junta de Govern Municipal, ja que per tenir
aquest Municipi menys de 5.000 habitants, si es considera
convenient, haurà d´acordar-se pel Ple i considerant que la
existència de tal òrgan dins l´Ajuntament, pot esser de
gran utilitat pels interessos municipals, serien millor
gestionats amb la garantia que sempre suposa el que la
decisió correspongui a un òrgan col·legiat, proposa al Ple
de la Corporació: La creació de l’esmentada Junta de Govern
Municipal, amb la composició, funcions i competències que
la Llei de Bases de Règim Local li atribueix.
Seguidament pren la paraula la regidora Sra. Mulet,
portaveu del grup Entesa-UM, la qual diu que al seu grup li
pareix bé la creació de l’esmentat òrgan col·legiat si bé
consideren que hi hauria d’haver un membre de l’oposició.
El Sr. Batle li contesta que en els darrers anys no hi ha
estat present cap membre de l’oposició, pel que es segueix
la tradició dels darrers anys.

Sotmesa a votació la proposta de Batlia de creació de la
Junta de Govern, la mateixa és aprovada per cinc vots a
favor, del Sr. Batle i dels regidors pertanyents al grup
municipal
del
Partit
Popular,
els
quatre
regidors
pertanyens al grup municipal d’Entesa-UM s’abstenen.
DELEGACIÓ COMPETENCIES PLE A COMISSIÓ DE GOVERN.- Pren la
paraula el Sr. Batle el qual proposa:
Primer.- Delegar a la Comissió de Govern les següents
atribucions previstes a l´article 22.2 de la Llei 7/1.985,
de 2 d´abril, Reguladora de les Bases del Régim Local:
- L´exercici d´accions judicials i administratives i la
defensa de la Corporació en matèries de competència
plenària.
- La declaració de lesivitat dels actes de l´Ajuntament.
- La concertació de les operacions de crédit la qual
quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic,
excedesqui del 10 % del recursos ordinaris del
Pressupost, llevat de les de tresoreria, que li
correpondràn quan l´import acumulat de les operacions
vives en cada moment superi el 15 % dels ingressos
corrents liquidats en l´exercici anterior, tot aixó de
conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora
d´Hisendes Locals.
- Les contractacions i concessions de tota classe quan el
seu import superi el 10 % dels recursos ordinaris del
Pressupost i, en qualsevol cas, els 1000.000.000 de
pessetes,
així
com
els
contractes
i
concessions
plurianuals de menor duració quan l´import acumulat de
totes les seves anualitats superi el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost
del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a
la quantia assenyalada anteriorment.
- L´aprovació del projectes d´obres i serveis quan sigui
competent per la seva contractació o concessió, i quan
encara no estiguin prevists en el Pressuposts.
- L´adquisició de bens i drets quan el seu valor superi el
10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost i, en
tot cas, quan sigui superior a 500.000.000 de pessetes,
així com les vendes patrimonials en els següents
supòsits:

Quan es tracti de bens immobles o de béns mobles que
estiguin declarats de valor històric o artístic, i no
estiguin previstes en el Pressupost.
Quan estant previstes en el Pressupost, superin els
mateixos percentatges i quanties indicades per a les
adquisicions de bens.
- Les demes que expressament li atribuesquin les lleis.
Segon.- Ambit de delegació d´atribucions: serà amb tota la
seva extensió en resolució de recursos i en concordància i
inclusió de les matèries connexes previstes al R.D.
2568/1986 de 28 de novembre, i demés legislació estatal o
autonòmica.
Abans de sotmetre la proposta de delegació de competències
del Ple a la Comissió de Govern pren la paraula la Sra.
Mulet, com a portaveu del grup municipal Entesa-Unió
Mallorquina la qual diu que el seu grup no ha estat
informat de la delegació de competències que es proposa i
que per tant votarà en contra.
A continuació intervé l’infrascit el qual diu que la
convocatòria de la sessió se li va enviar amb l’antelació
establerta legalment i que ningú va venir a consultar
l’expedient.
Dita proposta és aprovada per cinc vots a favor, del Sr.
Batle,i dels regidors pertanyents al grup municipal del
Partit Popular); votant en contra els quatre regidors del
grup municipal Entesa-UM.
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ORGANS
COL.LEGIATS QUE SIGUIN DE LA COMPETENCIA DEL PLE.- El Sr.
Batle dóna compte dels representants de la Corporació en
òrgans col·legiats:
-

Mancomunitat Pla de Mca., i F.E.L.I.B., Sr. Batle, D.
Guillem Crespí Sastre.
Consorci d´Aigües, Sr. Batle, D. Guillem Crespí Sastre i
Regidor Sr. Sebastián Alorda Roig.
Consell Escolar, regidor Sr. Llorenç Cabot Campins.
Substituta: i D.ª Jacqueline Volait Matrat.

-

Consorci d´Informàtica, regidora Sra. Jacqueline Volait
Matrat.
Sa Nostra,Sr. Batle, D. Guillem Crespí Sastre.
Fons Mallorquí de Solidaritat, regidora Sra. Jacqueline
Volait Matrat.
Junta Pericial Cadastre Inmobiliària Rústica, Sr. Batle,
D. Guillem Crespí Sastre; Regidors Sr. Luis López Garcia
i D. Sebastián Alorda Roig.

CONEIXAMENT DE LES RESOLUCIONS DEL SR. BATLE EN MATERIA DE
NOMANAMENT DE TINENTS DE BATLE, AIXI COM LES DELEGACIONS
QUE LA BATLIA ESTIMI OPORTU CONCEDIR.- Per part de
Secretaria es dona compte del Decret de Batlia de data 3 de
juliol de 2007, segons el qual la Batlia d´aquest
Ajuntament de conformitat amb el dispost a l´article 46.1
del Reglament d´Organització, Funcionament i Régim Jurídic
de les Corporacions Locals de 1.986.
“En compliment del previst a l´article 20 de la Llei
7/1985 i desenvolupament en el Reglament d´Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
correspon a aquesta Batlia proposar el nomenament dels
membres de la Corporació que han de formar la Comissió de
Govern, ostentar les tinències de Batlia.
Vists els articles 20, 21 i 23 de l´esmentada Llei, i
articles 38, 112 i següents del Reglament d´Organització,
Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locals vigent,
i vist l´informe emés pel Sr. Secretari de la Corporació,
RESOLC:
A) Nomenar com a membres de la Comissió de Govern als
següents regidors que no superen el terç del nombre legal
dels membres que componen la Corporació.
Jacqueline Volait Matrat
Sebastian Alorda Roig
Lorenzo Cabot Campins
B) Per a la substitució d´aquesta Batlia en els casos de
vacant, ausència o malaltia, anomen com a tinent de Batle
als següents regidors membres designats per formar part de
la Comissió de Govern:
1.r Tinent de Batle: Sra. Jacqueline Volait Matrat.
2.n Tinent de Batle: Sr. Sebastian Alorda Roig.
3.r Tinent de Batle: Sr. Lorenzo Cabot Campins.
C) Realitzar a favor dels regidors que a continuació es
relacionen, les següents delegacions:

Sra. Jacqueline Volait Matrat; serveis socials, cultura i
participació ciutadana.
Sr. Lorenzo Cabot Campins ; sanitat, educació i esports.
Sr. Sebastian Alorda Roig ; manteniment, personal i
agricultura.
Sr. Luis López García ; fira i festes, medi ambient i
promoció econòmica.
Aquestes Delegacions comprendran la direcció interna i la
gestió dels serveis corresponents, però no podrà incluir la
facultat de resoldre mitjançant actes administratius que
afectin a tercers.
D) Delegar a favor del regidor D. Sebastian Alorda Roig la
Presidència de la Comissió Especial de Comptes.
E) Delegar en la Junta de Govern les atribucions concretes
que m´assigna com delegables l´article 21 de la Llei de
referència, que seràn les següents:
Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres
municipals.
El desenvolupament de la gestió econòmica d´acord amb el
Pressupost aprovat, i disposar despeses dins dels límits de
la seva competència.
Aprovar l´oferta d´ocupació pública d´acord amb el
Pressupost i la plantilla aprovada pel Ple, aprovar les
bases de les proves del personal i pels concursos
deprovisió de llocs de feina i distribuir les retribucions
complementàries que no siguin fixes i periódiques.
Acordar el nomanament i sancions de tot el personal.
Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o
per infracció de les Ordenances Municipals, llevat dels
casos en que tal facultat estigui atribuïda a altres
òrgans.
Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu
import no superi el 10 % dels recursos ordinaris del
pressupost, ni en qualsevol cas els 6.010.121,04 euros;
incloses les de caràcter plurianual quan la seva duració no
sigui superior a quatre anys, sempre que l´import acumulat
de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat
referit als recursos ordinaris del primer exercici, ni la
quantia esmentada.
L’aprovació dels projectes d´obres i de serveis quan sigui
competent per a la seva contractació o concessió i estiguin
prevists en el Pressupost.
L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el
10 % dels recursos ordinaris del Pressupost, ni els
3.005.060,52 euros, així com la venda del patrimoni que no

superi el percentatge ni la quantia indicats en els
següents supòsits:
La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el
Pressupost.
La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric
o artístic la qual venda no es trobi prevista en el
Pressupost.
L’atorgament de llicències, llevat que les lleis sectorials
ho atribuesquin expressament al Ple.
Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de
l´Ajuntament.
Les aprovacions dels instruments de planejament de
desenvolupament del planejament general no expressament
atribuides al Ple, així com la dels instruments de gestió
urbanística i dels projectes d´urbanització.
Les demés que expressament li atribuesquin les lleis i
aquelles que la legislació de l´Estat o de la C.A.I.B.
assignin al municipi i no atribuesquin a altres òrgans
municipals.
La delegació d´atribucions serà amb tota la seva extensió,
en resolució de recursos, i en concordància i inclusió de
les matèries connexes previstes en el R.D. 791/1986, de 18
d´abril, el R.D. 791/1986 de 18 d´abril, el R.D. 2568/1986
de 28 de novembre, i demés legislació estatal o autonòmica.
F) La Junta de Govern celebrarà sessió ordinària amb
periodicitat quinzenal, en primera convocatòria, el segon i
quart dimarts de cada mes a les 13,15 hores.
Si en primera convocatòria no hi hagués el quorum de
constitució necessari, s´entendrà convocada la sessió
automaticament a les 14,15 hores.
G) De la present Resolució es donarà coneixament al Ple a
la primera sessió que celebri, notificant-se, a més,
personalment als dessignats, i es publicarà al B.O.I.B.,
sense perjudici de la seva efectivitat des de el dia
següent al de la present resolució, conforme s’indica a
l´article 52.4 del R.D. 2568/1986.
H) La Junta de Govern exercirà les seves atribucions una
vegada creada pel Ple de l´Ajuntament.
D’acord amb el que disposa l´article 122.1 del R.D.
2568/1986 anomen Delegat en els llogarets als següents
veinats:
Delegada de Ses Olleries: D.ª Magdalena Amengual Pizá.
Delegat de Ses Coves: D. Pedro Pujol Roig.

D’acord amb el que disposa l´article 122.2 del R.D.
2568/1986 anomen Delegat de l´àrea econòmica al Sr. Jaume
Sabater Rodríguez.
NOMANAMENT DE TRESORER.- Pren la paraula el Sr. Batle el
qual proposa al Ple:
- Designar com a tresorer al regidor Sr. Sebastián Alorda
Roig.
- Haurà de prestar fiança en la forma d’aval bancari per
la quantia de 32.508,96 €, que equival al 4% dels
recursos ordinaris del Pressupost de la Corporació.
Dita proposta es aprovada per cinc vots a favor, del Sr.
Batle i dels regidors del grup municipal del Partit
Popular, els quatre regidors del grup municipal Entesa-Unió
Mallorquina s’abstenen.
COMPROMIS AGENDA LOCAL 21.- El Ple acorda per cinc vots a
favor del Sr. Batle i dels regidors del grup municipal del
Partit Popular i amb l’abstenció dels quatre regidors del
grup municipal Entesa-UM, comprometer-se a crear una
partida pressupuestària per un import de 7.200 € per
desenvolupar les activitats de constitució i funcionament
del fòrum ciutadà de l’Agenda Local 21.

RETRIBUCIONS ALTS CARRECS.- Pren la paraula el Sr. Batle,
el qual proposa al Ple les assignacions i dedicacions dels
membres de la Corporació, amb informe desfavorable de
Secretaria- Intervenció en relació a les assignacions dels
membres que no exerxeixen el càrrec amb dedicació
exclusiva:
Crear un càrrec amb dedicació exclusiva que seria
exercit per aquesta Batlia, donant-lo d’alta al Règim
General de la Seguretat Social. El sou brut de l’exercici
del càrrec amb dedicació exclusiva serà de 2.703,83 euros/
mensuals.
PRIMER TINENT DE BATLE ( Serveis Socials, Cultura i
Participació
Ciutadana)……………………………………………………………
243,90
euros/ mensuals.

SEGON
TINENT
DE
BATLE
(Manteniment,
Personal
i
Agricultura)……………………………………………………………………………………………………………243,90
euros/ mensuals.
TERCER
TINENT
DE
BATLE
(
Sanitat,
Esports)…………………………………………………………………………...........
euros/ mensuals.

Educació,
243,90

REGIDOR LUIS LOPEZ GARCIA (Fira i Festes, Medi Ambient i
Promoció Econòmica)...........................
243,90
euros/mensuals).
MEMBRES OPOSICIÓ……………………………………………………………………………………………. 37,56
euros/ mensual.

Els sous mensuals dels regidors sense dedicació
exclusiva inclou tot tipus de retribucions ( dietes per
assistència a organs col.legiats, indemnitzacions per raó
del càrrec, etc. ).
Seguidament pren la paraula la regidora Sra. Mulet,
com a portaveu del grup municipal Entesa- Unió Mallorquina,
el qual manifesta que el seu grup considera excesiva la
retribució de la dedicació exclusiva del Sr. Batle ja que
encara que sigui subvencionada no es menys cert que els
diners surten de tots els contribuients.
Sotmesa a votació la proposta, la mateixa es aprovada
per cinc vots a favor, del Sr. Batle i dels regidors
pertanyents al grup municipal del Partit Popular (Volait
Matrat,Cabot Campins, Alorda Roig i López García), i quatre
en contra, dels regidors pertanyents al grup municipal de
Entesa-Unió Mallorquina ( Mulet Pou Amengual, Coll i
Cañellas ).
SOL·LICITUD COMPENSACIÓ ECONOMICA DESTINADA ALS AJUNTAMENTS
I ENTITATS LOCALS MENORS DE LES I.B. QUE ABONIN ALS SEUS
MEMBRES ELECTIUS RETRIBUCIONS PER L’EXERCICI DEL SEU
CARRECS EN REGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA AL SEREVEI DE LA
GESTIÓ PÚBLICA LOCAL PER L’ANY 2007.

El Ple acorda per majoria absoluta( 5 dels 9 membres que té
la Corporació), sol·licitar una compensació econòmica de
23.650,97 € per a l’any 2007(a partir del dia 15 de
juliol), en base al Decret 63/2007 regulador del sistema de
compensació econòmica per als Ajuntaments i entitats locals
menors als seus membres electes retribucions per l’exercici
dels seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva, per fer
front a les següents despeses:
- Retribucions brutes membre electe....
17.574,90 €
(2.703,83 €/mes inclosa la seguretat social del membre x
6,5 mensualitats).
- Seguretat Social a càrrec de l’Ajuntament6.076,07 €.
(934,78 €/mes)
Càrrec
electe
amb
dedicació
President.
Nom: Guillem Crespí Sastre.
DNI/NIF:

exclusiva:

Batle-

I sense haver més assumptes a tractar el Sr. President
aixeca la sessió essent les tretze hores i quaranta cinc
minuts, de la qual com a Secretari estenc l´acta.

