
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 30 DE MARÇ DE 
2012, PER L´AJUNTAMENT EN PLE. 

 
A Santa Eugènia a vint-i-u de febrer de dos mil dot ze, es 
reuneix amb l´oportuna convocatòria, al Saló de ses sions de 
la Casa Consistorial, l´Ajuntament en Ple sota la 
presidència del Sr. Batle i amb l´assistència del S r. 
Secretari accidental Sr. Bartolomé Coll Isern, a fi  de 
celebrar una sessió extraordinària en primera convo catòria. 
 
SENYORS ASSISTENTS: Batle-President, Sr. Guillem Cr espí 
Sastre; Regidors: Sra. Jacqueline Volait Matrat, Sr . 
Francisco Martorell Canals, Sr. Sebastián Alorda Ro ig, Sra. 
María José Bover Millanés, Sr. Antoni Coll Balleste r, Sr. 
Miquel Àngel Coll Canyelles. No assisteix havent ex cusat la 
seva absència el Sr. Lorenzo J. Sastre Crespí i Sr.  Joan 
Riutort Crespí. 
 
Essent les 9.00 hores el Sr. Batle declara oberta l a sessió 
desenvolupant-se l´ordre del dia següent: 
 
LECTURA I APROVACIÓ DE LES SESSIONS ANTERIORS .- L’acta 
corresponent a la sessió extraordinària celebrada e l dia 21 
de febrer de 2012, és aprovada per unanimitat.   
 
CORRESPONDÈNCIA, DISPOSICIONS OFICIALS, DECRETS BAT LIA, 
ACTUACIONS BATLIA.- Per part de l’infrascrit es dóna compte 
de la següent correspondència i disposicions oficia ls: 
 
-D’un escrit de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient 
i Territori, de l’acta d’inspecció d’abandonament d e 
vehicles, a la finca S’Atalaia de Son Coll. 
 
-D’un escrit del Consell de Mallorca –Direcció Insu lar de 
Carreteres, en el que ens concedeix autorització pe r la 
col·locació de tanques publicitàries al municipi. 
 
-D’un escrit de la Guàrdia Civil –Seprona, d’inspec ció al 
centre de cria animals de raça canina, al Centre Na tura 
Parc. 
 
-D’un escrit del Consell de Mallorca –Departament d e 
Cooperació Local, de presentació de sol·licituds de  



 
 
 
 
 
cooperació tècnica per la redacció de projectes i d irecció 
tècnica d’obres. 
 
-D’un escrit de la Conselleria d’Administracions Pú bliques, 
en relació a la participació en el concurs ordinari  de 2012 
de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.  
 
-D’un escrit de la Conselleria d’Administracions Pú bliques, 
de tramesa de la resolució de citació a termini a l es 
persones interessades en el recurs contenciòs-admin istratiu 
número d’identificació únic 07040 33 3 2011 0102568 . 
 
-D’un escrit del Fons Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació, en el qual ens comunica on ha destinat 
l’aportació de l’Ajuntament a l’any 2010. 
 
-D’un escrit del Consorci de Transports de Mallorca , en el 
qual ens contesten a la petició d’una millora en la  
connexió amb transport públic fins a l’Hopistal Son  
Llàtzer. 
 
-D’un escrit de l’Institut Nacional d’Estadística, de la 
cifra de població a 1 de gener de 2012.  
 
-Del Decret de Batlia de data 6 de març de 2012, d’ inici 
d’expedient sancionador per suposada infracció urba nística 
al polígon 2 parcel·la núm. 987. 
 
-Del Decret de Batlia de data 7 de març de 2012, d’ inici 
d’expedient sancionador per suposada infracció urba nística 
al polígon 1 parcel·la núm. 206. 
 
-Del Decret de Batlia de data 9 de març de 2012, de  
demolició de les obres al Carreró de Can Tofol, núm . 8. 
 
-Del Decret de Batlia de data 14 de març de 2012, d ’iniciar 
expedient de responsabilitat patrimonial que es rec lamava 
una indemnització pel perjudici econòmic que al·leg uen que 
han sofert a conseqüència del funcionament anormal del 
servei públic, Sra. Linda E. Perusko i altres. 
 
-De la resolució de Batlia de data 14 de març de 20 12, de 
denegació de pagaments de factures 2002 – 2004 a Pi rotècnia 
Jordà. 



 
 
 
 
 
 
-Del Decret de Batlia de data 16 de març de 2012, 
d’aturament d’obres sense llicència al polígon 2 pa rcel·la 
núm. 848. 
 
-Del Decret de Batlia de data 19 de març de 2012, 
d’aturament d’obres sense llicència al polígon 2 pa rcel·la 
núm. 976. 
 
-Del Decret de Batlia de data 21 de març de 2012, d ’inici 
d’expedient sancionador per suposada infracció urba nística 
al polígon 1 parcel·la núm. 563. 
 
-Del Decret de Batlia de data 26 de març de 2012, d e 
suspendre la celebració del plenari ordinari pel di a 27 de 
març de 2012 a les 17.00 h a la Sala de Plens Munic ipal.  
 
 
APROVACIÓ PLA D’AJUST FACTURES R.D. LLEI 4/2012 FIN ANCIACIÓ 
PAGAMENT A PROVEEDORS DE CC.LL.- Pren la paraula el Sr. 
Batle, el qual proposa al Ple: 
 
Memòria del pla d’ajust i explicació dels criteris adoptats 
i mesures proposades. 
 
Import factures de proveïdors que es poden acollir al RD 
4/2012: 
 
122.828,06 € 
 
En el cas de l'Ajuntament de Santa Eugènia aquest d eute cap 
als proveïdors està generat pel retard en el cobram ent de 
subvencions concedides per altres administracions 
públiques, i el romanent de tresoreria de l'Ajuntam ent és 
positiu, de manera que no hi ha una necessitat real  de 
realització d’ajusts, incrementant ingressos o redu int 
despeses, per obtenir més recursos, excepte els nec essaris 
per cobrir el cost financer de l'operació, operació  que 
només és necessària a causa del desfasament tempora l 
existent entre el reconeixement dels drets i el cob rament 
dels mateixos. 

 
La concertació de l'operació d'endeutament no serà 
necessària per a dotar de partida pressupostària pe r pagar 



 
 
 
 
 
les factures de proveïdors, les factures que aparei xen en 
la relació ja tenen consignació pressupostària, de manera 
que el fet de concertar l'operació d'endeutament su posarà 
un increment en el pressupost d'ingressos que no es  veurà 
reflectit amb un augment en el pressupost de despes es, ja 
que no serà necessària la creació de noves partides  
pressupostàries. Això suposarà que al final d'exerc ici 
l'import del crèdit concertat suposarà un augment d el 
romanent de tresoreria, ja que s'utilitzaria per pa gar 
factures que apareixen com a obligacions de pressup ostos 
d'exercicis tancats en el romanent de tresoreria, d e manera 
que en calcular el romanent de tresoreria de 2012 ( sense 
considerar cap altre canvi) disminuiria l'import 
d'obligacions pendents de pagament, mantenint const ants els 
altres conceptes. Això generarà un increment del ro manent 
de tresoreria, que podrà utilitzar-se en els exerci cis 
següents per dotar crèdit de despesa per assumir el  
pagament de les quotes d'amortització del préstec 
mitjançant incorporació de romanent de tresoreria. 
 
Pel que s'ha exposat es consideren que les mesures d'ajust 
s'han de realitzar simplement per cobrir el cost de  
despeses financeres de l'operació (interessos i 
comissions), especialment en haver dos anys de perí ode de 
carència, per la qual cosa s'espera que en aquests dos anys 
l'Ajuntament rebi el pagament de les subvencions qu e li 
deuen i pugui cancel·lar el préstec per evitar segu ir 
pagant interessos. 
 
Càlcul de les despeses financeres derivades de l'op eració 
d'endeutament.  
 
En no saber el cost exacte de l'operació (tipus d'i nterès, 
comissions, etc...) es fa una estimació d'un tipus 
d'interès del 6% que cobriria tot el cost de l'oper ació. 
 
Els dos primers anys hi ha període de carència i no més es 
pagarien interessos. 
 
Càlcul de les quotes dels últims 8 anys, calculat s egons 
sistema francès d'amortització de manera que les qu otes es 
mantinguin constants durant tota la vida de l'opera ció, 
pagant un major import d'interessos i un menor impo rt 
 



 
 
 
 
 
d'amortització de capital durant els primers anys d e manera 
que en passar els anys la relació es vagi invertint . 
 
 
Resum cost operació: 
 

Préstec 

període 

actual préstec viu 

total 

quota 

anual interessos   

quota 

amortització 

capital 

pendent 

amortitzar 

a final 

d’any 

RD 4/2012 2012 122.828,00 7.369,00 7.369,00 0 122.828,00 

RD 4/2012 2013 122.828,00 7.369,00 7.369,00 0 122.828,00 

RD 4/2012 2014 122.828,06 19.779,73 7.369,68 12.410,05 110.418,01 

RD 4/2012 2015 110.418,01 19.779,73 6.625,08 13.154,65 97.263,36 

RD 4/2012 2016 97.263,36 19.779,73 5.835,80 13.943,93 83.319,43 

RD 4/2012 2017 83.319,43 19.779,73 4.999,17 14.780,57 68.538,86 

RD 4/2012 2018 68.538,86 19.779,73 4.112,33 15.667,40 52.871,46 

RD 4/2012 2019 52.871,46 19.779,73 3.172,29 16.607,44 36.264,02 

RD 4/2012 2020 36.264,02 19.779,73 2.175,84 17.603,89 18.660,13 

RD 4/2012 2021 18.660,12 19.779,73 1.119,61 18.660,12 0,00 

 

 
Detall de les operacions d’endeutament que ja tenia  
concertades l’Ajuntament de Santa Eugènia: 

 

Préstec 

període 

actual 

préstec 

viu 

total 

quota 

anual interessos   

quota 

amortització 

capital 

pendent 

amortitzar 

a final 

d’any 

Sa Nostra (1) 2012 70.000,00 3.006,12 3.006,12 0,00 70.000,00 

Sa Nostra (1) 2013 70.000,00 71.420,86 1.420,86 70.000,00 0,00 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Préstec 

període 

actual 

préstec 

viu 

total 

quota 

anual interessos   

quota 

amortització 

capital 

pendent 

amortitzar 

a final 

d’any 

Sa Nostra (2) 2011 42.670,10 4.035,86 480,02 3.555,84 39.114,26 

Sa Nostra (2) 2012 39.114,26 4.133,74 577,90 3.555,84 35.558,42 

Sa Nostra (2) 2013 35.558,42 4.071,59 515,75 3.555,84 32.002,58 

Sa Nostra (2) 2014 32.002,58 4.017,30 461,46 3.555,84 28.446,74 

Sa Nostra (2) 2015 28.446,74 3.963,00 407,16 3.555,84 24.890,90 

Sa Nostra (2) 2016 24.890,90 3.909,74 353,90 3.555,84 21.335,06 

Sa Nostra (2) 2017 21.335,06 3.854,41 298,57 3.555,84 17.779,22 

Sa Nostra (2) 2018 17.779,22 3.800,10 244,26 3.555,84 14.223,38 

Sa Nostra (2) 2019 14.223,38 3.745,81 189,97 3.555,84 10.667,54 

Sa Nostra (2) 2020 10.667,54 3.691,96 136,12 3.555,84 7.111,70 

Sa Nostra (2) 2021 7.111,70 3.664,14 108,30 3.555,84 3.555,86 

Sa Nostra (2) 2022 3.555,86 3.610,15 54,29 3.555,86 0,00 

 

 

Préstec 

període 

actual 

préstec 

viu 

total 

quota 

anual interessos   

quota 

amortització 

capital 

pendent 

amortitzar 

a final 

d’any 

Sa Nostra (3) 2011 37.071,70 4.080,59 710,44 3.370,15 33.701,55 

Sa Nostra (3) 2012 33.701,55 4.223,74 853,59 3.370,15 30.331,40 

Sa Nostra (3) 2013 30.331,40 4.131,90 761,75 3.370,15 26.961,25 

Sa Nostra (3) 2014 26.961,25 4.044,85 674,70 3.370,15 23.591,10 

Sa Nostra (3) 2015 23.591,10 3.957,80 587,65 3.370,15 20.220,95 

Sa Nostra (3) 2016 20.220,95 3.872,19 502,04 3.370,15 16.850,80 

Sa Nostra (3) 2017 16.850,80 3.783,70 413,55 3.370,15 13.480,65 

Sa Nostra (3) 2018 13.480,65 3.696,66 326,51 3.370,15 10.110,50 

Sa Nostra (3) 2019 10.110,50 3.609,61 239,46 3.370,15 6.740,35 

Sa Nostra (3) 2020 6.740,35 3.523,02 152,87 3.370,15 3.370,20 

Sa Nostra (3) 2021 3.370,20 3.435,54 65,34 3.370,20 0,00 



 

Préstec 

període 

actual 

préstec 

viu 

total 

quota 

anual interessos   

quota 

amortització 

capital 

pendent 

amortitzar 

a final 

d’any 

Sa Nostra (4) 2011 13.308,13 6.709,58 55,52 6.654,06 6.654,07 

Sa Nostra (4) 2012 6.654,07 6.708,59 54,52 6.654,07 0,00 

 

Préstec 

període 

actual préstec viu  

total 

quota 

anual interessos   

quota 

amortització 

capital 

pendent 

amortitzar a 

final d’any 

La Caixa (1) 2011 349.139,21 26.062,32 5.524,72 20.537,60 328.601,61 

La Caixa (1) 2012 328.601,61 25.732,48 5.194,88 20.537,60 308.064,01 

La Caixa (1) 2013 308.064,01 25.402,65 4.865,05 20.537,60 287.526,41 

La Caixa (1) 2014 287.526,41 25.072,82 4.535,22 20.537,60 266.988,81 

La Caixa (1) 2015 266.988,81 24.742,98 4.205,38 20.537,60 246.451,21 

La Caixa (1) 2016 246.451,21 24.413,15 3.875,55 20.537,60 225.913,61 

La Caixa (1) 2017 225.913,61 24.083,31 3.545,71 20.537,60 205.376,01 

La Caixa (1) 2018 205.376,01 23.753,48 3.215,88 20.537,60 184.838,41 

La Caixa (1) 2019 184.838,41 23.423,65 2.886,05 20.537,60 164.300,81 

La Caixa (1) 2020 164.300,81 23.093,81 2.556,21 20.537,60 143.763,21 

La Caixa (1) 2021 143.763,21 22.763,98 2.226,38 20.537,60 123.225,61 

La Caixa (1) 2022 123.225,61 22.434,14 1.896,54 20.537,60 102.688,01 

La Caixa (1) 2023 102.688,01 22.104,31 1.566,71 20.537,60 82.150,41 

La Caixa (1) 2024 82.150,41 21.774,48 1.236,88 20.537,60 61.612,81 

La Caixa (1) 2025 61.612,81 21.444,64 907,04 20.537,60 41.075,21 

La Caixa (1) 2026 41.075,21 21.114,81 577,21 20.537,60 20.537,61 

La Caixa (1) 2027 20.537,61 20.784,99 247,38 20.537,61 0,00 

 

 

Préstec 

període 

actual préstec viu 

total 

quota 

anual interessos   

quota 

amortització 

capital 

pendent 

amortitzar 

a final 

d’any 

La Caixa (2) 2011 140.119,22 10.627,51 1.853,63 8.773,88 131.345,34 

La Caixa (2) 2012 131.345,34 10.507,90 2.034,02 8.473,88 122.871,46 

La Caixa (2) 2013 122.871,46 10.373,42 1.899,54 8.473,88 114.397,58 



La Caixa (2) 2014 114.397,58 10.238,94 1.765,06 8.473,88 105.923,70 

La Caixa (2) 2015 105.923,70 10.104,46 1.630,58 8.473,88 97.449,82 

La Caixa (2) 2016 97.449,82 9.969,98 1.496,10 8.473,88 88.975,94 

La Caixa (2) 2017 88.975,94 9.835,50 1.361,62 8.473,88 80.502,06 

La Caixa (2) 2018 80.502,06 9.701,02 1.227,14 8.473,88 72.028,18 

La Caixa (2) 2019 72.028,18 9.566,54 1.092,66 8.473,88 63.554,30 

La Caixa (2) 2020 63.554,30 9.432,06 958,18 8.473,88 55.080,42 

La Caixa (2) 2021 55.080,42 9.297,58 823,70 8.473,88 46.606,54 

La Caixa (2) 2022 46.606,54 9.163,10 689,22 8.473,88 38.132,66 

La Caixa (2) 2023 38.132,66 9.028,62 554,74 8.473,88 29.658,78 

La Caixa (2) 2024 29.658,78 8.894,13 420,25 8.473,88 21.184,90 

La Caixa (2) 2025 21.184,90 8.759,65 285,77 8.473,88 12.711,02 

La Caixa (2) 2026 12.711,02 8.625,17 151,29 8.473,88 4.237,14 

La Caixa (2) 2027 4.237,14 4.262,36 25,22 4.237,14 0,00 

 

 
Notes sobre els criteris seguits per emplenar deter minades 
caselles:  
 
- Ingressos financers 2012: s'ha emplenat amb l'imp ort 
192,83, aquest import és la suma de l'import del no u 
endeutament concertat per liquidar el llistat de fa ctures 
de proveïdors enviat d'acord el RD 4/2012 (122.828, 06 €) i 
l’import d'una operació d'endeutament que l'ajuntam ent de 
Santa Eugènia ha concertat a principis de 2012 (crè dit ICO: 
70.000 €) 
 
-Ajustos SEC 2011: Es realitza ajust per la diferèn cia de 
saldo del compte 413. A 01.01.2011 el saldo d'aques t compte 
era de 2.199,15 €, a 31/12/2011 el saldo és de 613, 50 €. 
Ajust positiu de 1.585,65 € 
 
- La casella d'ingressos corrents del 2012 s'ha cal culat en 
base al pressupost de 2012, no s'ha seguit el crite ri de la 
circular del ministeri d'utilitzar l'import de dret s 
reconeguts el 2011 incrementat per la taxa de creix ement 
anual pel fet que suposaria reconèixer uns ingresso s 
superiors als previstos i per aplicació del princip i de 
prudència s'ha decidit aplicar uns ingressos més mo derats. 

 
- La casella despeses corrents del 2012, per l'expo sat en 
el punt anterior, s'ha calculat també en base al pr essupost 
de 2012. Cal tenir en compte que l'ajuntament a l'h ora de 
redactar el pressupost ja havia pres mesures d'aust eritat 
en les despeses a causa de la previsió de disminuci ó de  



 
 
 
 
 
determinats ingressos com transferències corrents d 'altres 
institucions o menor recaptació per llicències 
urbanístiques. Les previsions inicials de despesa c orrent 
s'han incrementat amb l'import de les despeses fina nceres 
de les noves operacions d'endeutament (la derivada del RD 
4/2012 i l'altra operació concertada a principi d'a ny: 
ICO). No ha estat necessari crear major consignació  
pressupostària per a les factures que s'han de paga r amb 
aquests préstecs ja que aquestes factures ja tenien  
consignació pressupostària i si no s'havien pagat a bans és 
a causa del retard en el cobrament dels drets recon eguts. 
 
- Com a conseqüència de les operacions d'endeutamen t 
realitzades durant l'exercici, operacions que no va n 
destinades a finançar nova despesa, sinó a pagar fa ctures 
d'obligacions que ja tenien consignació pressupostà ria, es 
podran liquidar obligacions pendents de pagament 
d'exercicis anteriors, pel que a finals del 2012 
s'incrementarà el romanent de tresoreria per l'impo rt 
d'aquests préstecs. Per aquest motiu s'incrementa l 'import 
del romanent de tresoreria de 2012 respecte al 2011  per 
l'import de les operacions d'endeutament. (Consider em que 
l'únic canvi per al càlcul del romanent de tresorer ia serà 
aquest, com estimació per realitzar aquest pla d'aj ust. En 
la realitat pot ser que hagi altres canvis a l'hora  de 
calcular el romanent del 2012: es poden donar de ba ixa 
obligacions pendents de pagament, drets pendents de  
cobrament, canviar l'import de les provisions, etc. ..). 
Per destacar l'exposat incrementem l'import de la c asella 
de romanent de tresoreria per a despeses generals. La resta 
de caselles corresponents al càlcul del romanent de  
tresoreria de l'exercici 2012 i següents les deixem  sense 
emplenar en no tenir dades sobre l'evolució dels di ferents 
conceptes. 
 
L'increment del romanent de tresoreria s'hauria d'a nar 
incorporant al pressupost per amortitzar l'operació  
d'endeutament, per tal que l'ajuntament a l'hora de  
calcular els ajustos necessaris pugui tenir en comp te que 
part del finançament necessari era degut al retard en el 
cobrament de diverses subvencions. En el moment de cobrar 
aquestes subvencions es podria incorporar aquest ro manent 
de tresoreria per tenir consignació pressupostària 
suficient per cancel·lar la part del préstec que co breixi  



 
 
 
 
aquestes despeses. Com que no es té la seguretat en  quina 
data es arribessin a cobrar aquests drets reconegut s 
pendents, s'ha cregut oportú no contemplar en el fu ll 
d'Excel una amortització anticipada del préstec i c alcular 
les quotes d'amortització per a la vida màxima de 
l'operació (2 anys de carència i 8 d'amortització d e 
préstec). S'ha previst realitzar incorporacions de romanent 
de tresoreria en els exercicis 2013 i 2014, ja que són els 
exercicis en què es preveu una major necessitat de 
finançament. El 2013 s'ha de retornar l'import del crèdit 
ICO que es va realitzar el 2012 i que havia generat  
romanent de tresoreria al destinar-lo a pagar factu res que 
ja tenien consignació pressupostària. També s'ha co nsiderat 
que en els primers anys les despeses de l'ajuntamen t per 
les seves operacions financeres són més elevades, j a que en 
exercicis següents es van amortitzant els diferents  
préstecs que té l'ajuntament, per la qual cosa es r edueix 
la despesa financera, de manera que és en els prime rs anys 
quan es necessitarà una major consignació pressupos tària 
per a l'amortització de préstecs i interessos, i és  per 
això que es realitza incorporació de romanent aques ts 
exercicis. 
 
Aquesta incorporació de romanent de tresoreria la r eflectim 
en el quadre d'Excel com a ingressos financers, ja que la 
incorporació de romanent de tresoreria correspon al  capítol 
8 del pressupost d'ingressos. S'incorpora d'aquesta  manera 
en el full d'Excel de manera que es vegi de forma m és clara 
que les despeses previstes per a cada any tindran 
contrapartida suficient en el pressupost d'ingresso s, 
encara que la incorporació de romanent no es pugui 
considerar pròpiament com a drets reconeguts de l'e xercici. 
 
Les caselles de romanent de tresoreria les anem dis minuint 
cada any per l'import incorporat. Cal remarcar que,  pel fet 
que el pla d'ajust no ho necessita, ja que s'adopte n altres 
mesures per equilibrar despeses i ingressos de cada  
exercici, no apareix reflectida la incorporació de tot el 
romanent de tresoreria generat, el que dotarà a 
l'ajuntament de certa seguretat davant possibles 
imprevistos. 
 
- La casella estalvi net de l'exercici 2013 té sign e 
negatiu ja que en aquest exercici hi ha despeses fi nançades 
amb la incorporació de romanent de tresoreria i aix ò no es  



 
 
 
 
 
reflecteix en el càlcul de l'estalvi net, per això el saldo 
d'aquesta casella té signe negatiu. 
 
- Per als anys posteriors al 2012 s'ha seguit el cr iteri de 
conservar els imports calculats per al 2012, ajusta nt d'una 
banda els ingressos perquè quedi reflectit l'increm ent 
d'ingressos que es tindrà en anys posteriors a caus a de 
l'increment de la recaptació de l'impost sobre béns  
immobles, a causa de la revalorització cadastral de ls 
immobles i a noves altes en el padró (s'ha seguit u n 
criteri molt conservador de manera que s'asseguri 
l'obtenció d'aquests ingressos), d'altra banda les despeses 
corrents s'han anat modificant d'acord als canvis e n les 
despeses financeres provocats per l'amortització de ls 
préstecs. 
 
Ajustos que s'han de realitzar:  
 
La situació actual de l'ajuntament no necessita nou s 
ajustaments ja que el romanent de tresoreria és pos itiu i 
els deutes amb els diferents proveïdors es deuen al  
desfasament temporal entre el reconeixement dels dr ets 
pendents de cobrament i el seu cobrament efectiu. 
 
Per compensar l'increment de despeses financeres qu e genera 
aquesta operació d'endeutament es té en compte que a partir 
del 2012 l'ajuntament comptarà amb majors ingressos  de 
l'impost sobre béns immobles ja que en aquest exerc ici es 
donen d'alta en el padró de l'impost molts immobles  com a 
conseqüència d'un treball d'actualització del padró  (mesura 
2 quadre B.1) i per l'increment del valor cadastral  que 
s'aplica gradualment cada any des de la realització  de les 
ponències de valor, de manera que la recaptació per  
l'impost sobre béns immobles anirà augmentant en 
incrementar la base imposable (mesura 1 quadre B.1) . 
 
Cal tenir en compte també que les diferents operaci ons 
d'endeutament que ja tenia concertades l'ajuntament  es van 
amortitzant, pel que de cada any es necessita desti nar 
menys recursos per amortitzar aquests deutes i paga r les 
seves despeses de capital. Recursos que es podran a nar 
destinant a amortitzar i pagar les despeses finance res de 
la nova operació d'endeutament. 
 



 
 
 
 
 
Sobre el quadre B4, detall del finançament dels ser veis 
públics prestats, cal destacar que hi ha una sèrie de 
serveis, com ara recollida i tractament de residus urbans, 
serveis socials, abastament d'aigües i sanejament, etc..., 
que no es presten directament per l'ajuntament sinó  per 
altres institucions (Mancomunitat Pla de Mallorca i  
Consorci d'aigües), pel que no s'emplenen aquestes dades. 
Altres serveis com ara els culturals, esportius, pr otecció 
civil, si es presten per l'ajuntament però són difí cils de 
quantificar les accions que es presten cada any ja que són 
molt variades. De tota manera, com ja s'ha explicat , les 
mesures d'ajust adoptades no depenen d'un canvi en el 
funcionament d'aquests serveis per la qual cosa es deixen 
sense emplenar aquestes caselles ja que no afecten el pla 
d'ajust. 

 
Sotmesa a votació la proposta de Batlia, la mateixa  és 
aprovada per cinc vots a favor, del Sr. Batle, dels  
regidors pertanenys al grup municipal del Partit Po pular, 
Sra. Volait, Sr. Martorell, Sr. Alorda, Sra. Bover i 
regidor del grup municipal socialista Sr. Coll Cany elles. 
El regidor del grup municipal Més per Santa Eugènia  
s’abstén.  
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE L’ESCOLA D’ESTIU. - Pren 
la paraula el Sr. Batle, el qual vist l’informe de 
Secretaria-Intervenció, el dictamen favorable emès per la 
Comissió Informativa General emès en la seva reunió  del 
passat 23 de març de 2012, proposa al Ple:  
 
1r.- Aprovar provisionalment l’ordenança fiscal reg uladora 
del preu públic per la prestació del servei municip al de 
l’Escola d’Estiu, que s’acompanya com annex en aque sta acta 
formant part integrant de la mateixa. 
 
2n.- Exposar al públic l’esmentada ordenança per un  termini 
de trenta dies a efectes de reclamacions, en el cas  de que 
no es presentin, l’acord d’aprovació provisional s’ entendrà 
elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar un no u acord. 
 
Sotmesa a votació l’aprovació provisional de l’orde nança 
fiscal reguladora del preu públic per la prestació del  
 



 
 
 
 
 
servei municipal de l’Escola d’estiu, la mateixa és  
aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA “COMPENSACIÓ DE LA DESPESA 
DERIVADA DE L’ENDEUTAMENT DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA 
A CAUSA DE L’IMPAGAMENT DEL GOVERN BALEAR I DEL CON SELL DE 
MALLORCA”.- El regidor del grup municipal socialista, Sr. 
Miquel Angel Coll Canyelles, dóna lectura a la segü ent 
MOCIO: 
 
COMPENSACIÓ DE LA DESPESA DERIVADA DE L’ENDEUTAMENT DE 
L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGENIA A CAUSA DE L’IMPAGAME NT DEL 
GOVERN BALEAR I DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 
El passat 25 de febrer es va publicar al BOE el Rei al 
Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es de terminen 
obligacions d’informació i procediments necessaris per 
establir un mecanisme de finançament pel pagament a ls 
proveïdors de les entitats locals. 
 
Atès el problema de liquiditat que venen tenint les  
entitats locals aquest Reial Decret es proposa pode r fer 
efectiu el pagament als diferents proveïdors de 
l’Ajuntament. Amb aquesta finalitat el grup sociali sta hi 
ha d’estar d’acord, tot i que volem recordar quin h a estat 
el principal motiu per arribar a aquesta situació i  també 
volem intentar eliminar els efectes negatius que ti ndrà 
sobre l’Ajuntament i els ciutadans l’aplicació d’aq uest 
Reial Decret Llei. 
 
En efecte, l’Ajuntament de Santa Eugènia, com molts  
d’altres ajuntaments, es veurà en la necessitat d’e ndeutar-
se en base a aquest Reial Decret Llei per poder pag ar als 
proveïdors, principalment perquè el Govern Balear i  el 
Consell Insular de Mallorca mantenen des de fa meso s un 
deute vençut important amb l’Ajuntament, tenint en compte 
el seu pressupost. 
 
Aquesta greu situació inexplicablement no es veu re collida 
en el Reial Decret Llei, atès que no considera els 
Ajuntaments, ni les persones, ni les associacions a  les 
quals se’ls deu molts de diners com a prestadors de  serveis 
socials o per ajudes a la Dependència. 



 
 
 
 
 
 
Això suposarà que aquestes associacions sense ànim de lucre 
que tenen com a finalitat labors socials o els prop is 
ajuntaments hagin de seguir esperant per cobrar all ò al que 
legítimament tenen dret i, en molts de casos, deuen  als 
seus proveïdors o treballadors. 
 
L’altra conseqüència d’aquest fet és que els ajunta ments, 
si volen pagar, s’hauran d’endeutar i això tindrà d os 
efectes molt negatius. El primer, que haurem d’incr ementar 
molt el deute de l’Ajuntament amb les entitats fina nceres, 
i el segon, que ens haurem de fer càrrec dels inter essos i 
d’altres despeses corresponents a aquest deute prov ocant 
noves restriccions pressupostàries de serveis munic ipals o 
l’increment de taxes i impost municipals. 
 
I aquí hi ha una de les perversions d’aquest Reial Decret 
Llei. Si en darrer terme el que deu és el Govern Ba lear i 
el Consell Insular de Mallorca, perquè ha de ser 
l’Ajuntament el que s’endeuti i carregui damunt les  seves 
espatlles amb els interessos d’aquest deute? Perquè  no 
possibilitar que primer s’endeuti el Govern o el Co nsell i 
liquidin el deute amb els ajuntaments? 
 
Però el Grup Municipal Socialista encara hi veu una  segona 
perversió, fruit de l’experiència d’aquests gairebé  nou 
mesos de Govern de José Ramón Bauzá. Si aquest Reia l Decret 
Llei possibilita als Ajuntaments pagar als seus pro veïdors, 
a canvi d’un endeutament pels propers deu anys i se nse la 
necessitat de cobrar el que els taujans i taujanes tenim 
pendent del Govern i del Consell, és possible que e ls 
presidents puguin tenir la temptació d’intentar pag ar els 
seus deutes amb els ajuntaments per un període simi lar al 
de l’amortització del préstec. 
 
Aquest fet, de produir-se, seria gravíssim pels int eressos 
de Santa Eugènia i obligaria a l’Ajuntament a recla mar, per 
qualsevol via, inclosa la judicial, el pagament efe ctiu de 
les quantitats que se li deuen. 
 
I és per tot això, el Grup Municipal Socialista de Santa 
Eugènia presenta la següent 
 
 



 
 
 
 
 

MOCIO 
 

Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia in sta al 
Govern de les Illes Balears i al Consell Insular de  
Mallorca a compensar per qualsevol mitjà el cost de ls 
interessos i d’altres despeses als que l’Ajuntament  haurà 
de fer front atès el nou endeutament i que són una 
conseqüència directa del fet que ambdues institucio ns no 
han pagat en temps i forma les quantitats a les que  
l’Ajuntament hi té dret. 
 
Segon.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia ins ta a 
elaborar i fer públic un calendari de pagaments del  Govern 
Balear i del Consell de Mallorca als Ajuntaments am b els 
que manten deutes, entre els que es troba l’Ajuntam ent de 
Santa Eugènia. 
 
Sotmesa a votació la moció presentada pel grup muni cipal 
socialista, és aprovada per unanimitat dels assiste nts. 
 
PRECS I PREGUNTES.- Per part del regidor del Grup Municipal 
Més per Santa Eugènia, Sr. Antoni Coll Ballester fo rmula 
les preguntes següents:  
 
1- Des de fa més de 2 anys podem observar la creaci ó d’una 
petita albufereta dins la possessió de Son Mascaró i volia 
demanar quines passes s’han fet per intentar descob rir d’on 
compareix aquesta aigua. 
 
2.- Demana informació de l’expedient de responsabil itat 
patrimonial que han presentat en relació a les vive ndes del 
solar núm. 1 de Ses Olleries. 
 
3.- Novament vol fer un prec a l’equip de govern pe r fer 
accions per mitigar la incidència del morrut roig a  les 
palmeres i fassers del nostre poble. 
 
1.- A la primera pregunta el Batle contesta en prim er lloc 
que el problema té una antiguitat de més de 6 anys,  perquè 
aquest equip de govern a l’any 2007 ja es va trobar  aquesta 
problemàtica. 
En relació a les accions que s’han duit a terme per  part de 
l’equip de govern esmentar: 
 



 
 
 
 
 

a)  Controlar el dipòsit de fibra de la Sala de reg per  
descartar qualsevol fuita. 

b)  Instal·lar una tuberia a la vista de conducció del 
comptador general de Sorea a la piscina i als 
vestuaris del camp de futbol. 

c)  S’ha controlat el tassó de la piscina per descartar  
pèrdues i els dipòsits compensadors. 

d)  S’han fet proves de pressió per descartar fuites 
internes dins els vestuaris del camp de futbol. 

 
2.- Aquesta reclamació de responsabilitat patrimoni al de 
les persones que varen posar un contenciós contra 
l’Ajuntament per la concessió de la llicència de 8 adossats 
al carrer  Olleries núm. 1, reclamen les despeses d els 
honoraris dels advocats, arquitectes, topogràfics, etc. En 
aquest sentit l’Ajuntament ha sol·licitat un inform e a 
l’empresa Consultora Fornells i ha obert l’oportú 
procediment administratiu. 
 
3.- S’accepta el prec. 
 
El regidor del grup municipal del PSOE, realitza el s precs 
següents: 
 
1.- Sol·licita una còpia de les factures pendents a  
31/11/2011, però amb la informació per poder conèix er la 
identitat de les empreses proveïdores. 
  
2.- Sol·licita que es pugui fer una gestió al Conse ll de 
Mallorca – Departament de Carreteres per millorar l a 
senyalització dels dos bandens reductors de velocit at que 
hi ha a les entrades del nostre poble. 
 
S’Accepten els dos precs per part del Batle 
 
 
I, sense haver més assumptes a tractar el Sr. Presi dent 
aixeca la sessió essent les nou hores i cinquanta m inuts, 
de tot el qual com a Secretari acctal., donc fe. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI MUNICIPAL DE L’ESCOLA D’ESTIU 
 
Article 1.- Fonament i naturalesa 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 127  i 41 
del Text refós de la Llei reguladora de les hisende s locals 
(Reial decret legislatiu 2/2004), l’Ajuntament de S anta 
Eugènia estableix el preu públic per la prestació d el 
servei de l’Escola d’Estiu, especificat en les tari fes de 
l’article 4, que s’han de regir per aquesta ordenan ça. 
 
Article 2.- Fet imposable 
 
Els preus públics s’han d’acreditar des del comença ment de 
la prestació del servei. 
 
Article 3.- Obligats al pagament. 
 
Están obligats a pagar el preu públic els qui es be neficiïn 
dels serveis prestats o, si és el cas, els pares o tutors 
legals si el beneficiari és menor. 
 
Article 4.- Quantia 
 
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta or denança 
és anual i consisteix en la tarifa que s’estableix en 
l’apartat 2 d’aquest article. 
2. Les tarifes d’aquest preu públic són les següent s: 
 
 

SERVEI D’ESCOLA D’ESTIU PREU 
SETMANA 30 € 
QUINZENA 55 € 
1 MES 100 € 
2 MESOS 170 € 
MENJADOR 5,50 € / dia 
 
 
Article 5.- Bonificacions 
 
5.1. Atesa la quantia dels preus públics assenyalat s en 
l’apartat anterior i tenint en compte les finalitat s 
educatives i socials que es pretenen complir amb el s  



 
 
 
 
serveis que presta l’Escola d’Estiu del terme munic ipal de 
Santa Eugènia, de conformitat amb el que disposa l’ article 
44.2 del Text refós de la llei reguladora de les hi sendes 
locals, l’Ajuntament estableix les bonificacions se güents: 
 
A) Bonificacions del 20 % 
 
Les famílies considerades nombroses segons la legis lació 
vigent, les qual cal que presentin el carnet de fam ília 
nombrosa en vigor. 
 
B) Bonificacions de fins a un 100% en les quotes me nsuals 
 
Les famílies amb una problemàtica social greu, prev i 
informe motivat del Departament de Serveis Socials.  Aquesta 
bonificació seria de caràcter pregat i serà resolta  la 
petició de bonificació per Decret de la Regidoria d e 
Serveis Socials. 
 
Article 6.- Normes de gestió i cobrament 
 
1. L’obligació de pagar el preu públic neix des del  moment 
en què s’inicia la prestació del servei.  
 
2. La formalització de la matrícula i el pagament d el preu 
públic s’ha de fer segons les normes que determini 
l’Ajuntament. 
 
3. Una vegada fet efectiu el preu públic, no es pot  tornar 
l’import corresponent excepte en els casos següents : 
a. Quan per causes no imputables a l’obligat al pag ament el 
servei no es presti. En aquest cas, cal tornar el 1 00% de 
l’import abonat. 
b. Quan amb anterioritat o durant els primers 5 die s de 
prestació del servei l’obligat al pagament presenti  i 
sol·liciti a l’Ajuntament la baixa del servei. En a quest 
cas, cal tornar el 75% de l’import abonat. 
c. En els casos en què el beneficiari del servei ha gi de 
donar-se’n de baixa per malaltia greu, amb justific ació 
prèvia d’aquesta. En aquesta cas, cal tornar l’impo rt de la 
part proporcional que li correspongui. 
La devolució s’ha de tramitar amb una sol·licitud p rèvia de 
la persona interessada adreçada a l’Ajuntament de S anta 
Eugènia a la qual ha d’adjuntar, si escau, la docum entació 
justificativa que correspongui. 



  
 
 
 
 
 
 
Article 7.- Infraccions i sancions 
 
 
Les infraccions i les sancions en matèria tributàri a s’han 
de regir per allò que disposa la Llei general tribu tària i 
la normativa que la desplega. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de la s eva 
publicació  en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i 
en haver transcorregut el termini previst en l’arti cle 65.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i estarà en vigor fins que 
es modifiqui o es derogui expressament. 
 


