
 
 
 
 
 
 
 
BORRADOR DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA-URGENT 
CELEBRADA EL DIA 19 D’ABRIL DE 2007, PER L´AJUNTAMENT EN 
PLE. 
 
A Santa Eugènia a denou d’abril 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 de la 
Sra. Batlessa i amb l´assistència del Sr. Secretari, a fi 
de celebrar una sessió extraordinària-urgent en primera 
convocatòria. 
 
SENYORS ASSISTENTS: Presidenta: D.ª Maria Eugènia Pou 
Mulet; regidors: Rafel Crespí Pol; Mateu Crespí Perelló; 
D.ª Maria Magdalena Perelló Bibiloni, D.ª Sebastiana Sastre 
Coll; D. Sebastian Alorda Roig, D.ª Magdalena Amengual 
Pizá, D. Francisco Casellas Femenias, i excusant la seva 
absència D. Antoni Coll Ballester. 
 
Essent les 13.30 hores la Sra. Batlessa declara oberta la 
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent: 
 
URGÈNCIA CONVOCATÒRIA.- Pren la paraula la Sra. Batlessa la 
qual diu que la urgència de la convocatòria ve motivada 
perquè ens hem assabentat que demà dia 20 es celebrarà una 
sessió a la Comissió Insular d´Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric del Consell en la que 
s´inclou com un punt de l´ordre del dia la proposta de BIC 
dels tres llogarets, per tant i donat la trascendència que 
dita declaració pot tenir pel nostre terme, s’ha convocat 
aquesta sessió plenària per manifestar el nostre parer en 
relació a la proposta. 
La urgència de la convocatòria és aprovada per unanimitat 
dels assistents. 
 
SOL.LICITUD AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE DECLARACIÓ BIC 
LLOGARETS.- Vista la proposta de la Ponència Tècnica de 
Patrimoni Històric de Mallorca de incoacció de BIC (Bé 
d’Interès Cultural) per als llogarets de Ses Coves, Ses 
Alqueries i Ses Olleries, es proposa: 
 
-Sol·licitar a la Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, com a orga 
competent per acordar la iniciació del procediment de 
declaració de BIC, que acordi retirar de l’ordre del dia de  



 
 
 
 
 
 
 
la Comissió a celebrar el dia 20 d’abril la proposta de la 
ponència tècnica de patrimoni en base a que el grau de 
protecció que atorguen les Normes Subsidiàries aprovades 
inicialment es suficient, ja que segons informe de l’equip 
redactor de les esmentades Normes, el qual s’adjunta i 
forma part integrant d’aquest acord, dona compliment als 
objectius perseguits per a una hipotètica declaració de 
conjunt històric dels llogarets i expressats a la memòria 
del Pla Territorial de Mallorca. 
 
Dita proposta és aprovada per unanimitat dels assistents 
(8), si bé el portaveu del grup municipal del Partit 
Popular diu que voten a favor perquè la proposta fa 
referència als tres llogarets ja que si s´hagués proposat 
per separat en el cas de Ses Olleries s’haguessin abstés ja 
que en la reunió amb els veinats i va haver un empat entre 
els partidaris de que es declarés BIC i els que no. 

 
I sense haver més assumptes a tractar la Presidenta aixeca 
la sessió essent les catorze hores de la qual com a 
Secretari estenc l’acta. 
 


