
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE MAIG DE 
2012, PER L´AJUNTAMENT EN PLE. 

 
A Santa Eugènia a vint-i-nou de maig 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 ordinària en primera convocatòr ia. 
 
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. Lorenzo J. Sastre Cr espí, 
Sr. Antoni Coll Ballester, Sr. Joan Riutort Crespí i Sr. 
Miquel Àngel Coll Canyelles.  
 
Essent les 18.00 hores el Sr. Batle declara oberta la 
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent: 
 
LECTURA I APROVACIÓ DE LES SESSIONS ANTERIORS .- L’acta 
corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia  30 de 
març 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, autoritzant el certamen ramader amb mo tiu de 
la XXXII Fira Agrícola i Ramadera. 
 
-D’un escrit del Consell de Mallorca – Departament de 
Cooperació Local, en relació a la creació d’un Pla Especial 
per ajudar a sufragar les despeses corrents de tots  els 
ajuntaments de Mallorca de població inferior a 55.0 00 
habitants. 
 
-D’un escrit del Col·legi oficial de secretaris, 
interventors i tresorers d’Administració Local, en el qual 
ens comuniquen que una vegada conclòs el procedimen t 
consultiu que oferta una plaça de Secretaria-Interv enció de 
l’Ajuntament de Santa Eugènia als nostres col·legia ts no 
s’ha formulat cap petició al respecte. 



 
 
 
 
 
-D’un escrit del Consell de Mallorca – Vicepresidèn cia de 
Cultura, Patrimoni i Esports, en el qual ens inform a de la 
visita realitzada pel cap de la unitat de gestió i 
coordinació a la biblioteca municipal de Santa Eugè nia. 
 
-D’un escrit de l’Institut d’Innovació Empresarial de les 
Illes Balears, de proposta de venda/lloguer de les 
parcel·les de l’IDI situades al costat del cementir i del 
poble. 
 
-Del Decret de Batlia de data 29 de març de 2012 de  
caducitat de l’expedient de disciplina urbanística de 
l’immoble ubicat al polígon 2 parcel·la núm. 885. 
 
-Del Decret de Batlia de data 30 de març de 2012, d e 
desestimació de recurs de reposició contra la provi dència 
de constrenyiment de la sanció per infracció urbaní stica a 
la parcel·la núm. 170 del polígon 1. 
 
-Del Decret de Batlia de data 30 de març de 2012, d e 
denegació de sol·licitud de devolució de la liquida ció 
provisional de l’impost s/construccions, instal·lac ions i 
obres de llicència d’obres núm. 97/2005. 
 
-Del Decret de Batlia de data 30 de març de 2012, d ’inici 
expedient de responsabilitat patrimonial d’indemnit zació 
pels danys ocasionats a la motocicleta del Sr. Quev edo 
al·legant que aquesta va caure pel mal estat de l’a sfalt de 
la via pública.  
 
-Del Decret de Batlia de data 11 d’abril de 2012, d e 
delegació de la totalitat de les funcions de la Bat lia a la 
primera Tinent de Batle, per absència del Sr. Batle  del 
terme municipal de Santa Eugènia durant el termini entre 
els dies 15 al 17 d’abril. 
 
-Del Decret de Batlia de data 16 d’abril de 2012, d e 
reforçar la plantilla de policia local amb una plaç a 
d’auxiliar de policia turístic durant un període de  9 
mesos. 
 
-Del Decret de Batlia de data 4 de maig de 2012, de  
delegació de la totalitat de les funcions de la Bat lia a la 
primera Tinent de Batle, per absència del Sr. Batle  del 



 
 
 
 
 
terme municipal de Santa Eugènia durant el termini entre 
els dies 20 al 26 de maig. 
 
-Del Decret de Batlia de data 26 d’abril de 2012, d e 
desestimació del recurs de reposició contra l’exped ient 
4/2012 per infracció urbanística. 
 
-Del Decret de Batlia de data 8 de maig de 2012, 
d’aturament d’obres sense llicència al polígon 2 pa rcel·la 
núm. 832. 
 
-Del Decret de Batlia de data 10 de maig de 2012, d e 
nomenament del Sr. Pedro A. Munar Rosselló, dins el s 
procediments judicials en relació a l’expedient d’i nfracció 
urbanística del Sr. Llorenç Ramis Abrines al Carrer ó de Can 
Tofol, núm. 8. 
 
-Del Decret de Batlia de data 10 de maig de 2012, 
d’iniciació d’expedient sancionador per suposada in fracció 
urbanística al polígon 2 parcel·la núm. 310. 
 
 
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DE 
L’ESCOLETA MUNICIPAL.- Pren la paraula el Sr. Batle, el 
qual vist l’estudi econòmic fet per la intervenció i 
l’informe jurídic, el dictamen favorable emès per l a 
Comissió Informativa General en la seva reunió del passat 
dia 18 de maig de 2012 amb el vot en contra dels me mbres 
Srs. Coll Ballester i Coll Canyelles, proposa:  
 
-Aprovar provisionalment la modificació de l’articl e 3.1 de 
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de l’escol eta 
municipal i que consisteix en incrementar les tarif es 
actuals, quedant establer-tes de la següent manera:  
 
INFANTS DE 1 – 2 ANYS 
 
Diari de 8.00 –  9.00 h :  15,00 € 
Diari de 9.00 – 12.50 h : 140,00 € 
Diari de 9.00 – 13.50 h : 175,00 € 
Diari de 9.00 – 15.50 h : 194,00 € 
 
INFANTS DE 2 – 3 ANYS 
 



 
 
 
 
 
Diari de 8.00 –  9.00 h :  15,00 € 
Diari de 9.00 – 12.50 h : 121,00 € 
Diari de 9.00 – 13.50 h : 161,00 € 
Diari de 9.00 – 15.50 h : 181,00 € 
 
Extres dies puntuals:  
-Menjador fins les 13.50 h :  5,50 € + menú 
 
-Menjador fins les 15.50 h : 11,00 € + menú 
-Escoleta matinera: 3,00 € 
 
Exposar al públic l’esmentada modificació per un te rmini de 
trenta dies a efectes de reclamacions, en el cas de  que no 
s’en presentin, dita aprovació inicial quedarà elev ada a 
definitiva sense necessitat d’adoptar un nou acord.  
 
Sotmesa a votació la proposta de Batlia, la mateixa  és 
aprovada per sis vots a favor, del Sr. Batle i dels  
regidors pertanyents al grup municipal del Partit P opular. 
Els tres regidors de l’oposició pertanyents als gru ps 
municipals de Més per Santa Eugènia i socialista vo ten en 
contra. 
 
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA DEL CEMENTI RI 
MUNICIPAL.- Pren la paraula el Sr. Batle, el qual vist 
l’estudi econòmic fet per la intervenció i l’inform e 
jurídic, el dictamen favorable emès per la Comissió  
Informativa General en la seva reunió del passat di a 18 de 
maig de 2012, proposa:  
 
-Aprovar provisionalment la modificació de l’articl e 6è de 
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa del cement iri 
municipal i que consisteix en incrementar les tarif es 
actuals, quedant establer-tes de la següent manera:  
 
1-Lloguer de nínxols: 
 
a)Nínxols temporals, fins a 5 anys: 16,10 € per any . 
 
2-Traspassos de titularitat de la concessió: 
 
a)Per cada inscripció en els registres de transmiss ió de 
les concessions de perpetuïtat de tota classe de se pultures 
 



 
 
 
 
o nínxols, a títol d’herència entre pares, conjugue s i 
fills: 12,10 €. 
 
b)Per inscripció de les demés transmissions de les 
concessions a perpetuïtat de tota classe de sepultu res i 
nínxols: 12,10 €. 
 
3.-Serveis funeraris: 
 
3.1-Exhumacions i trasllat de restes de nínxols tem porals: 
 
-De cadàvers: 110,00 € 
-De restes: 75,00 € 
 
Quan es tracti de la inhumació de fetus dins del ma teix 
fèretre ocupat pel cadàver de la mare, es satisfarà  els 
drets corresponents a una sola inhumació. Els reste s de 
cadàvers inhumats a qualsevol classe de sepultura p odran 
passar al columbari, si així ho sol·licita, sense p agament 
de cap tipus de dret, sempre que la sepultura quedi  
completament lliure, efectuant-se totes les operaci ons per 
compte de l’Ajuntament i revertint la sepultura des ocupada 
a favor del mateix. 
 
3.2-Servei d’enterrament: 
 
-Per unitat d’enterrament: 90,00 €. 
 
-Per unitat de neteja i trasllat de despulles: 110, 00 €. 
 
-Pels casos de neteja i trasllat en una mateixa sep ultura 
de dues o més exhumacions: 80,00 € per unitat. 
 
-Per unitat d’inhumació de cendres i urnes en gener al: 
60,00 €. 
 
4.-Conservació: 
 
a)Per nínxol i any: 3,01 €. 
 
 
Exposar al públic l’esmentada modificació per un te rmini de 
trenta dies a efectes de reclamacions, en el cas de  que no 
s’en presentin, dita aprovació inicial quedarà elev ada a 
definitiva sense necessitat d’adoptar un nou acord.  



 
 
 
 
 
Sotmesa a votació la proposta de Batlia, la mateixa  és 
aprovada per unanimitat. 
 
APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER 
LA UTILITZACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS.- Pren la paraula el Sr. 
Batle, el qual vist l’estudi econòmic fet per la 
intervenció i l’informe jurídic, el dictamen favora ble emès 
per la Comissió Informativa General en la seva reun ió del 
passat dia 18 de maig de 2012, proposa:  
 
-Aprovar provisionalment l’ordenança fiscal regulad ora de 
la taxa per la utilització d’espais municipals de 
l’Ajuntament de Santa Eugènia, quedant de la següen t 
manera: 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILI TZACIÓ 
D’ESPAIS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNI A. 
 
Art. 1.- Fonament i naturalesa. 
 
A l’empara del previst als arts. 57 i 20 del RDL 2/ 2004, de 
5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per la 
utilització privativa d’espais municipals. 
 
Art. 2.- Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la util ització 
privativa d’espais municipals. 
 
L’obligació de pagament neix, amb caràcter general,  en el 
moment de la sol·licitud de l’equipament i dels ser veis que 
contempla aquest preu. 
 
Art. 3.- Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius del preu, en concepte de 
contribuents, les persones físiques i jurídiques, a ixí com 
les entitats a què es refereix la Llei General Trib utària 
que sol·licitin la utilització dels espais. 
 
Art. 4.- Responsables. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Responen solidàriament de les obligacions tributàri es del 
subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es 
refereix la Llei General Tributària. 
 
Art. 5.- Beneficis fiscals. 
 
Els Ajuntaments, els centres escolars de Santa Eugè nia, els 
partits polítics amb representació municipal i les 
entitats, associacions o clubs del municipi sense a fany de 
lucre legalment inscrits al Registre Municipal 
d’Associacions es troben exempts del pagament dels preus 
que regula aquesta ordenança en el que faci referèn cia a la 
utilització de l’espai per a la realització d’actes  o 
activitats que l’ajuntament consideri d’interès púb lic 
general. Així mateix, sempre es prioritzaran les pe ticions 
que procedeixin d’aquestes entitats o del propi Aju ntament 
de Santa Eugènia, que tenen un caire públic, sobre les de 
particulars. 
 
Art. 6.- Quota tributària. 
 
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les 
tarifes que es detallen. Les tarifes dels serveis r egulats 
en aquesta taxa són les següents: 
Utilització edificis municipals per actes o activit ats: 
 
7,20 €/hora o 50 €/dia 
 
Utilització d’espai lliure: 
 
Utilització privativa o aprofitament especial del s òl, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals, a fa vor 
d’empreses explotadores de serveis de subministres que 
resultin d’interès general o afectin a la generalit at o a 
una part important dels veïnats: l’1,5 % dels ingre ssos 
bruts procedents de la facturació que obtinguin anu alment 
en el terme municipal aquestes empreses. 
 
Utilització de la via pública per col·locació de ta ules i 
cadires amb finalitat lucrativa: 
 
-Per cada taula: 1,00 € - m.2 / trimestre 
 
-Per cada cadica: 0,50 € - m.2 / trimestre 



 
 
 
 
-Per cada test, para-sols i similar: 0,50 € - m.2 /  
trimestre 
 
Utilització d’espais públics amb parades, barraques , 
casetes de venda, espectacles i atraccions: 
 
NUCLI  URBÀ: 
 
-Mercat setmanal: 0,50 € - m.2 / dia 
 
-Fira agrícola: 1,00 € - m.2 / dia 
 
Utilització de l’espai públic per material de const rucció o 
instal·lacions anàlogues 0,15 € - m.2 / dia. 
 
Utilització d’espai públic per rodatge cinematogràf ic: 
140.92 €/dia. 
 
Utilització d’espai per entrada de vehicles a edifi cis o 
cotxeres particulars o aparcaments de propietat ind ividual 
dins d’un aparcament general (Gual permanent):  
 
a)S’estableix un mòdul general de 40 € per 4 metres  lineals 
i any d’ocupació del domini públic local. 
 
Per cotxeres amb vàries places la tarifa a aplicar serà la 
següent: 
 
-4 a 6 places 55,00 € 
-7 a 8 places 65,00 € 
-9 o més places 85 € 
 
b)En el cas de senyalitzacions per entrades, que pe r la 
seva poca amplària no permetin realitzar la maniobr a 
d’entrada i sortida del vehicle de la cotxeria, i s empre 
que es consideri necessari senyalitzar, a més de la  porta 
d’accés, la voravia d’enfront, la quota a satisfer 
s’incrementarà en 10,00 € 
 
c)La senyalització es farà mitjançant una placa de pas 
permanent, per obtenir aquesta placa s’haurà de fer  efectiu 
el pagament de dita placa en moment de l’atorgament  de 
l’autorització i el preu serà fixat per la corporac ió que 
el fixarà segons el preu del mercat del moment. 
 



 
 
 
 
 
En aquesta placa reglamentària hi constarà el nombr e de 
registre de l’autorització i l’escut de l’Ajuntamen t i 
haurà d’esser instal·lada, de forma permanent delim itant la 
longitud de l’aprofitament. 
 
Altres usos de l’espai públic: 0,64 € - m.2 / dia 
 
Article 7.- Pagament. 
 
El preu per la utilització de l’espai s’haurà de pa gar en 
el moment de l’autorització de la utilització. En e l cas de 
denegació se reintegrarà l’import ingressat. 
 
En el cas de concessions d’aprofitaments ja autorit zats i 
prorrogats el dia primer de cada un dels períodes d e temps 
senyalats a les tarifes. 
 
Article 8.- Gestió. 
 
El sol·licitant és fa responsable del bon ús de l’e spai 
cedit per l’Ajuntament de Santa Eugènia pot actuar d’ofici 
contra el sol·licitant que en faci un mal ús o el d estini a 
una finalitat diferent a la sol·licitud. Els desper fectes 
que s’ocasionin hauran de ser abonats pel sol·licit ant 
segons el pressupost que hagi elaborat un professio nal 
adient. Si la fiança depositada, de la qual s’extra uria en 
principi la quantitat a abonar, no fos suficient, e s 
practicarà liquidació complementària. 
 
L’autorització de l’ús de l’espai i altres qüestion s 
(claus, per exemple) serà recollida pel sol·licitan t de les 
oficines municipals en el dia i l’hora que li sigui  
assignada. Així mateix el retorn de l’espai es farà  de la 
mateixa manera. 
 
L’Ajuntament es reserva el dret de denegar alguna p etició, 
especialment en cas de coincidència de dates. Així mateix 
també pot demanar una fiança si ho trobés oportú pe r 
garantir la devolució en perfecte estat dels espais  cedits. 
 
Les sol·licituds es tramitaran per rigorós ordre de  
Registre d’Entrades. 
 
 



 
 
 
 
 
La sol·licitud de qualsevol cessió d’espai municipa l per a 
la realització d’activitats de caràcter lucratiu ha urà 
d’acreditar que compleix els requisits legals per 
desenvolupar l’activitats, especialment s’haurà d’a creditar 
l’alta a la seguretat social dels professionals que  duguin 
a terme l’activitat. En aquest sentit s’entendrà qu e una 
activitat té caràcter lucratiu si es cobra un preu als 
assistents a la mateixa, independentment de si l’en titat 
que sol·licita l’espai tengui caràcter lucratiu o n o. 
 
Qualsevol interpretació d’aquesta Ordenança així co m els 
criteris extrems que no estiguin incorporats en aqu esta 
Ordenança, són de l’Autoritat Municipal. 
 
Disposició Final. 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de la s eva 
publicació íntegra al BOIB, que implicarà la seva a provació 
definitiva, una vegada aprovada inicialment pel Ple nari de 
la Corporació i haver estat sotmesa a exposició púb lica. 
 
Continuarà vigent mentre no se n’acordi la modifica ció o 
derogació expressa. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents. 
 
Aquesta Ordenança modifica, en el que respecta a le s 
tarifes a aplicar, a l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per parades, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indust ries de 
carrer i ambulants i rodatges cinematogràfic, a l’o rdenança 
fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terren ys d’ús 
públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa  i a 
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupac ió de la 
via pública amb material de construcció o instal·la cions 
anàlogues. La resta d’articles a aplicar d’aquestes  
ordenances, especialment el que fa referència a la gestió 
de les mateixes i règim d’autorització continuaran en 
vigor. 
Exposar al públic l’esmentada ordenança per un term ini de 
trenta dies a efectes de reclamacions, en el cas de  que no 
s’en presentin, dita aprovació inicial quedarà elev ada a 
definitiva sense necessitat d’adoptar un nou acord.  
 
 



 
 
 
 
 
Sotmesa a votació la proposta de Batlia, la mateixa  és 
aprovada per unanimitat. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AGENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE SINEU I L’AJUNTAMENT DE SANTA  
EUGÈNIA.- Pren la paraula el Sr. Batle, el qual dóna 
lectura al següent conveni (que s’adjunta com annex  formant 
part integrant d’aquesta acta);  
 
-Aprovar el Conveni per a compartir el personal 
corresponent al tècnic/a agent d’ocupació i desenvo lupament 
local, entre l’Ajuntament de Sineu i l’Ajuntament d e Santa 
Eugènia. 
 
-Facultar al Sr. Batle per a la signatura de l’esme ntat 
conveni. 
 
Sotmesa a votació la proposta de Batlia, la mateixa  és 
aprovada per unanimitat. 
 
ACORD DEMOLICIÓ I DESINTAL·LACIÓ CASA PREFABRICADA AL 
POLÍGON 1 PARCEL·LA NÚM. 316.- Atesa la proposta de 
resolució formulada per l’instructor de l’expedient  n.º 
19/2009, amb data 14 de juny de 2011, i de conformi tat amb 
l’article 13 del Decret 11/1994, de 10 de febrer, a tès que 
contra la mateixa no s’han formulat al·legacions pe r 
l’interessat, s’han de confirmar els fets i raoname nts 
jurídics de la proposta efectuada. 
 
Atès que ni a l’immoble objecte del procediment ni al 
domicili indicat pel propi interessat ha estat poss ible la 
notificació de la proposta de resolució, s’ha proce dit a la 
notificació per BOIB i exposició al tauler d’anunci s de 
l’Ajuntament de Palma de Mallorca, d’acord amb els articles 
59 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre , de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de l 
Procediment Administratiu Comú. 
 
Atès l’article 17.3 del Decret 11/1994, que faculta  a 
l’organ que ha de resoldre a dictar una resolució 
simplificada en cas d’acceptar la proposta de resol ució en 
tots els seus termes, com és el present cas, l’orga n 
competent, 
 



 
 
 
 
 
ACORDA 
 
1-Fer seva la proposta de resolució de data 14 de j uny de 
2011, formulada per l’instructor de l’expedient de 
disciplina urbanística abans esmentat, i per tant r esoldre 
el següent: 
 
1.1-La demolició de les obres i desinstal·lació d’u na casa 
prefabricada de fusta d’uns 30 m2 així com d’una ca ravana 
realitzades sense llicència i no legalitzable a la 
parcel·la núm. 316 del polígon 1 del terme municipa l de 
Santa Eugènia, així com restituir els terrenys al s eu estat 
anterior, a costa de l’interessat, i impedir defini tivament 
els usos a que donessin lloc. 
 
1.2-Assenyalar que la demolició i desinstal·lació, amb 
intervenció de facultatiu competent ha de ser execu tada, 
atès l’informe tècnic de data 9 de juny de 2011 din s del 
termini d’un mes des de la present notificació. 
 
1.3-Apercebre a l’interessat que l’incumpliment de l’ordre 
de demolició i restitució dels terrenys al seu esta t 
anterior determinarà, d’acord amb l’article 67.1 de  la Llei 
de Disciplina Urbanística, l’execució subsidiària p er part 
d’aquest Ajuntament, essent totes les despeses que 
s’originin a càrrec dels interessats o bé d’acord a mb el 
que disposa l’article 68 s’atorgarà un nou termini per a la 
realització de les actuacions necessàries per part de 
l’inculpat. L’incumpliment d’aquest nou termini es 
sancionarà amb la multa corresponent a la infracció  
originària imposada en el seu grau màxim i s’obrirà  un 
període d’un mes perquè l’Administració opti per co ncedir 
un nou termini d’execució o per a l’execució subsid iària. 
 
2-Notificar a l’interessat aquesta Resolució, acomp anyant 
còpia de la proposta de resolució esmentada, als ef ectes 
oportuns.  
 
L’esmentat acord, és aprovat per unanimitat. 
 
PROJECTE SOLIDARI “VACANCES EN PAU”.-  Vist l’escrit de 
l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes  
Balears, el qual, està desenvolupant el Projecte so lidari 
“Vacances en Pau”, desde la fundació de l’Associaci ó, l’any 



 
 
 
 
 
1987. Aquest projecte consisteix en l’acolliment du rant 
l’estiu de nins i nines sahrauís dels campaments de  
refugiats de Tinduf al desert algerí, acolliment re alitzat 
amb gran esforç i molta estimació per part de famíl ies 
mallorquines i també de les institucions democràtiq ues de 
les nostres Illes.  
 
El Ple acorda per unanimitat: 
 
Primer .- L’Ajuntament es compromet a acollir a un grup de  
nins/es del projecte “Vacances en Pau 2012”, organi tzat per 
l’Associació d’Amics del Poble Saharaui en col·labo ració 
del Govern i els municipis de les Illes Balears. 
L’Ajuntament facilitarà la difusió i la sensibilitz ació 
d’aquest projecte al municipi. Donarà suport a la i nserció 
dels infants dins les activitats municipals, com ar a: 
escoletes, centres esportius i d’oci, etc. 
 
Segon.- Donar compte d’aquest acord a l’entitat 
organitzadora per la seva presentació on procedeixi  i als 
efectes corresponents. 
 
AVOCACIÓ COMPETENCIES POTESTAT SANCIONADORA.- Segons 
l’article 68.2 del Real Decret Legislatiu 339/1990,  de 2 de 
març, pel que s’aprova el texte articulat de la lle i sobre 
tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial la 
sanció per infraccions de normes de circulació come ses en 
vies urbanes correspondrà als respectius Batles, el s quals 
podran delegar aquesta facultat d’acord amb la legi slació 
aplicable. 
En el seu dia l’Ajuntament de Santa Eugènia va sol· licitar 
a la Delegació del Govern que aquestes competències  
sancionadores fossin assumides per la Direcció Gene ral de 
Tràfic, acceptant la Delegació del Govern aquesta d elegació 
de competències. 
 
A dia d’avui les circumstàncies que propiciaren aqu esta 
delegació de funcions han canviat trobant convenien t per 
part de la corporació recuperar aquesta facultat d’ acord 
amb l’article 13.6 de la llei 30/92, de 26 de novem bre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de l 
Procediment Administratiu Comú “la delegació serà r evocable 
en qualsevol moment per l’òrgan que l’hagi conferit ”. 
 



 
 
 
 
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament acorda per 
unanimitat: 
 
Primer.- Que es revoqui la delegació de la competèn cia per 
sancionar les infraccions de normes de circulació c omeses 
en vies urbanes feta a la Delegació de Govern, torn ant a 
ser assumida per l’Ajuntament, sense perjudici de q ue es 
puguin signar convenis de col·laboració per la gest ió 
d’aquests expedients sancionadors amb la Comunitat Autònoma 
o altres organismes. 
 
Segon.- Donar compte d’aquest acord a la Delegació de 
Govern i es publiqui en el B.O.I.B.  
 
ACORD APROVACIÓ PLA ESPECIAL PER AJUDAR A SUFRAGAR LES 
DESPESES CORRENTS DELS AJUNTAMENTS DE MALLORCA DE 2012.- 
El Ple acorda per unanimitat acceptar l’ajuda conce dida pel 
Consell de Mallorca per un import de 73.470 euros e n el 
marc del Pla Especial per ajudar a sufragar les des peses 
corrents dels Ajuntaments de Mallorca 2012 aprovat pel Ple 
del Consell de Mallorca en sessió celebrada el dia 10 de 
maig de 2012 i sol·licitar la bestreta del 50 % de l’ajuda 
concedida. 
 
MOCIÓ CONTRA EL TANCAMENT D’HOSPITALS.- El regidor i 
portaveu del grup Més per Santa Eugènia, Sr. Antoni  Coll 
Ballester, dóna lectura a la següent: 
 

MOCIÓ 
 

CONTRA EL TANCAMENT D’HOSPITALS 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
L’anunci del president del Govern, José Ramón Bauzá , de 
tancar els hospitals General i Joan March, amb l’ex cusa de 
reduir el dèficit públic de l’administració autonòm ica, ha 
aixecat una gran alarma social pel greu atac que su posa al 
manteniment del bon servei de la sanitat pública a Mallorca 
i a les Illes Balears. 
 
L’excusa del dèficit sanitari del Govern per tancar  dos 
hospitals xoca violentament amb el fet que el Gover n doni 1 
milió d’€ a la Fundació Kovacs per a fer “estudis” sobre 



 
 
 
 
 
l’esquena, pagui 1,7 milions d’€ per al manteniment  del 
palau de Marivent per a ús exclusiu de la monarquia  
espanyola, doni 60.000 € de subvenció al Club Nàuti c de 
Palma per a la Copa del Rei de Vela, o s’instauri u na taxa 
de 5 cèntims sobre el litre de combustible, precisa ment, 
per pagar la despesa sanitària. 
 
Es per això que el grup municipal Més per Santa Eug ènia 
proposa els següents acords:  
 
Primer.- El ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia ap rova el 
rebuig al tancament de l’hospital Joan March de Bun yola, 
així com també de l’Hospital General de Palma. 
 
Segon.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia exp ressa la 
seva preocupació per les conseqüències sobre usuari s i 
treballadors, i sobre el sistema públic de salut de  les 
Illes Balears, que tendrà aquest tancament. 
 
Tercer.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia de mana, 
per això, al Govern de les Illes Balears que rectif iqui 
aquesta decisió i que els hospitals Joan March i Ge neral 
continuïn oberts i prestant servei als ciutadans de  les 
Illes Balears. 
 
Sotmesa a votació la moció presentada pel grup muni cipal 
Més per Santa Eugènia, la mateixa és rebutjada per sis vots 
del grup municipal del Partit Popular (Sr. Batle, S ra. 
Volait, Sr. Martorell, Sr. Alorda, Sra. Bover, Sr. Sastre), 
els regidors del grup municipal Més per Santa Eugèn ia voten 
a favor (Sr. Coll Ballester i Sr. Riutort) i el reg idor del 
grup municipal P.S.O.E., vota a favor (Sr. Coll Can yelles). 
 
 
MOCIÓ EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ.- El regidor i portaveu del 
grup Més per Santa Eugènia, Sr. Antoni Coll Ballest er, dóna 
lectura a la següent: 
 

MOCIÓ 
 

EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 



 
 
 
 
 
Entenem que l’ensenyament té com a objectiu primord ial 
contribuir a la cohesió social i garantir la igualt at 
d’oportunitats. El sistema educatiu  ha d’atendre a  la 
diversitat i ha de treballar per compensar les dife rències 
(socials, econòmiques, de provinença o de gènere) i  per 
donar a tothom les mateixes oportunitats. 
 
Per garantir això l’educació ha de ser pública, lai ca, 
gratuïta i de qualitat. 
 
Mentrestant l’Estat Espanyol és a la coa de la inve rsió en 
educació dins el context europeu, i les Illes Balea rs 
encapçalen la llista de les comunitats de l’estat a mb més 
abandonament escolar i amb un índex de fracàs escol ar més 
alt. I tot i així, els nostres governants han optat  per 
retallar encara més la inversió en educació. 
 
L’assignació de menys recursos repercutirà en la qu alitat 
de l’educació i en l’economia familiar dels taujans  i 
taujanes que assisteixen al CP Mestre Guillemet. 
 
Es per avançar cap a una educació pública i de qual itat que 
desde l’Ajuntament de Santa Eugènia instam al Gover n de les 
Illes Balears a que: 
 
Primer.- Aturi totes les retallades que s’han fet f ins ara 
i les que es tenen projectades en tots els àmbits q ue 
afecten el sistema educatiu arreu del territori (de speses 
de funcionament, infraestructures, personal docent i no 
docent, programes de reutilització de llibres, ...)  
 
Segon.- Augmenti la inversió en educació pública, a mb 
l’objectiu d’arribar al 7 % del PIB, tal com recoma nen els 
organismes internacionals, ajustant les inversions i els 
recursos destinats als centres públics a les necess itats 
socials i educatives concretes. 
 
Tercer.- Fomenti la col·laboració de la Comunitat E ducativa 
amb les administracions, es consulti i es defineixi n les 
línies d’actuació de forma conjunta, abans de prend re 
qualsevol mesura de calat. 
 
Quart.- Posi en funcionament i/o recuperi iniciativ es 
públiques de reforç a l’alumnat, tant en horari lec tiu com 



 
 
 
 
 
no lectiu i de suport a les entitats (de forma espe cial a 
les AMIPAS) que es fan càrrec de gestionar els serv eis 
complementaris. 
 
Cinquè.- Garanteixi un ràtio docents/alumnat i alum nat/aula 
adeqüada en tots els centres docents per fer possib le una 
atenció de qualitat a totes les necessitats educati ves de 
l’alumnat. 
 
Sisè.- Promogui una educació inclusiva i no segrega dora en 
tots els àmbits, fent valer la llengua catalana com  a 
llengua vehicular i com a eina d’integració. 
 
Setè.- Mantingui i crei places gratuïtes suficients  en 
centres de gestió pública a l’etapa educativa de l’ educació 
infantil de primer cicle (0-3) per garantir l’accés  de 
tothom a aquests serveis. 
 
Vuitè.- Asseguri una gestió pública, democràtica, 
participativa i directa als centres educatius públi cs. 
 
Sotmesa a votació la moció presentada pel grup muni cipal 
Més per Santa Eugènia, la mateixa és rebutjada per sis vots 
del grup municipal del Partit Popular (Sr. Batle, S ra. 
Volait, Sr. Martorell, Sr. Alorda, Sra. Bover, Sr. Sastre), 
els regidors del grup municipal Més per Santa Eugèn ia voten 
a favor (Sr. Coll Ballester i Sr. Riutort) i el reg idor del 
grup municipal P.S.O.E., vota a favor (Sr. Coll Can yelles). 
 
MOCIÓ RELATIVA AL REBUIG EXPLICIT DELS ACTES VIOLEN TS 
CONTRA LES PERSONES I A LES AGRESSIONS AL PRESIDENT  DEL 
GOVERN BALEAR I COSSOS DE SEGURETAT EN EL MUNICIPI DE 
MANACOR I ALTRES MUNICIPIS DE LES ILLES BALEARS.- 
 
El Sr. Batle-President, dóna lectura a la següent M OCIÓ: 
 
Els partits polítics hem de transmetre als ciutadan s, la 
necessitat i la responsabilitat de tots en el mante niment 
de la Pau Social i de la defensa de la llibertat. 
 
No compartir les mateixes idees polítiques mai pot 
justificar l’agressió física. La riquesa de la nost ra 
societat s’ha de mesurar per la tolerància i el res pecte 
 



 
 
 
 
 
 
als altres, als seus ideals, i a la seva integritat  física 
i moral. 
 
Som una terra de persones pacífiques que han convis cut en 
harmonia durant motl de temps, però avui en dia, ex isteixen 
grups minoritaris que volen trencar aquest equilibr i, per 
això, tots els partits polítics que representen les  
diferents ideologies han de condemnar tot tipus d’a tacs a 
la llibertat de pensament. 
 
Ningú dubta del dret que tenen els ciutadans a mani festar-
se lliure i pacíficament per a expressar la seva op inió, 
reivindicació o necessitat. No obstant això, aquest es 
manifestacions perden la seva legitimitat quan es 
converteixen en agressions físiques a altres ciutad ans, 
cossos de seguretat i representants polítics que ha n estat 
triats en processos democràtics per tots els ciutad ans. 
 
Hem d’acabar amb aquest ambient d’inseguretat, les 
manifestacions han de ser pacífiques, la violència urbana 
no té cabuda en un estat democràtic. Els mitjans 
democràtics constitucionals són suficients per defe nsar les 
opinions sense arribar a fets tan lamentables. 
 
La representativitat social és perfectament compati ble amb 
la representativitat política sempre que s’exerceix i de 
forma pacífica. Els partits polítics han d’escoltar  als 
ciutadans, i els ciutadans han de respectar les nor mes de 
convivència democràtica a tots els nivells. 
 
La violència no té cap justificació. 
 
Així mateix, s’han de recolzar l’actuació dels coss os i 
forces de seguretat que actuen mitjançant uns proto cols 
legals, i que en cap cas vulneren drets sinó que el s 
protegissin. 
 
ACORD 
 
Primer.- Instar a tots els partits polítics amb 
representació en aquest Consistori a rebutjar públi cament 
les agressions i els incidents violents ocorreguts a 
diferents pobles de les Illes Balears. 



 
 
 
 
Segon.- Instar a totes les entitats públiques o pri vades de 
les Illes Balears a manifestar la seva total repuls a davant 
qualsevol tipus de violència contra ciutadans que e xpressin 
lliurement les seves idees o contra els que exercei xin les 
seves funcions amb plena legitimitat democràtica. 
 
Sotmesa a votació la moció presentada pel grup muni cipal 
del Partit Popular, és aprovada per unanimitat dels  
assistents. 
 
PRECS I PREGUNTES.- El portaveu del grup municipal Més per 
Santa Eugènia, senyor Antoni Coll formula les següe nts 
preguntes:  
 
1.- Sol·licita si l’equip de govern pot informar si  les 
mesures tributàries de l’Estat, poden suposar pel 2 012 un 
augment de la pressió fiscal en relació a l’IBI? 
 
El Batle contesta que les mesures de pujada dels va lors 
cadastrals del IBI, no afecten a Santa Eugènia, atè s que 
l’entrada en vigor de la revisió cadastral és de di a 1 de 
gener de 2006.  
 
2.- Demana si s’han pres mesures per part de l’Ajun tament 
per mantenir en bon estat la  Síquia de Son Mascaró , durant 
les seves neteges?  
El Batle contesta, que s’ha donat trasllat a la Con selleria 
i a l’empresa contractista la necessitat de tenir c ura en 
els processos de manteniment de la síquia i que no es poden 
repetir errades com fer foc davall els oms. 
3.- Demana quin costos d’electricitat assumeix el 
concessionari del poliesportiu? 
El Batle assenyala que el concessionari assumeix el  cost de 
600 € mensuals en concepte de llum i la resta és as sumida 
per l’Ajuntament. Es vol esmentar que durant l’esti u, el 
fet de tenir en marxa almenys 8 hores diàries els m otors de 
la piscina fa que hi hagi factures  mensuals de qua ntitats 
superiors als 1.500 € 
4.- Demana si s'ha plantejat l'Ajuntament, oferir u n Carnet 
de la piscina per 15 dies? El Batle contesta que 
s'estudiarà, si bé aquest tipus de carnet tenen el problema 
de la dificultat per controlar que s'en fa un bon ú s.  
5.- En relació al curset de Natació, demana qui s’e ncarrega 
de l’organització? 
 



 
 
 
 
  
El regidor d’Esports contesta que el concessionari amb el 
suport logístic de l’Ajuntament. 
6.- Demana quines obres s'han fet a la piscina aban s de 
l'inici de la temporada? 
El regidor de manteniment comenta que s'ha fet una feina de 
revisar la canal que enrevolta la piscina, repasant  les 
juntes, per evitar pèrdues d'aigua. 
7.- Es demana informació en quan a una notificació d’una 
baixa de subvenció 3.600 € per part del Consell de Mallorca 
relacionada amb el catàleg de Patrimoni? El Batle c ontesta 
que la convocatòria esmentava que per accedir als 3 .600 € 
la Comissió de Patrimoni havia d’aprovar definitiva ment el 
Catàleg dins un terminis. Tot i que l’Ajuntament ha  estat 
el primer Ajuntament subvencionat en arribar a l’ap rovació 
provisional no s’havia arribat a la definitiva per manca de 
temps i per les esmenes de deficiències de la Comis sió. Per 
part de l’Ajuntament s’han demanat ampliacions de t erminis 
de justificació, però Intervenció del Consell s’hi ha 
oposat. 
8.- En relació a la Mancomunitat del Pla, vistes di ferents 
notícies als mitjans de comunicació, el grup munici pal Més 
per Santa Eugènia volia tenir informació de primera  mà des 
del Consistori? 
El regidor de Personal senyor Francisco Martorell d óna 
compte de la situació econòmica de la Mancomunitat i la 
finalitat de les mesures adoptades, amb l’objectiu 
d’estabilitzar financerament l’entitat. 
9.- Es volia demanar, si l’equip de govern té pensa t oferir 
l’expedició dels certificats de residència via onli ne? 
El Batle contesta que sí, i en aquest sentit el Con sorci 
d’Informàtica del Consell de Mallorca treballa en a questa 
direcció, tot i que s’està a l’espera d’una consult a a 
l’Agència de Protecció de Dades Nacional per saber si 
l’accés online amb DNI per a l’expedició del certif icat 
incompleix qualque article de la Llei de Protecció de 
Dades. 
10.- Es fa un prec per atendre algunes peticions de  veïnats 
per instal·lar un banden reductor a Ses Alqueries. 
S’accepta el prec i es donarà compte a la Policia L ocal. 
11.- El regidor demana informació en quan a les ges tions de 
l’horari de la metgessa. Per part del Batle s’infor ma que 
s’està a l’espera dels nous horaris de la Unitat Bà sica de 
Salut que ha de presentar la gerència d’Atenció Pri mària 
 



 
 
 
 
 
del sector de Migjorn (Son Llatzer) per veure final ment com 
queda la regulació d’horari.  
 
El regidor del grup municipal PSIB-PSOE Miquel Ànge l Coll, 
formula les següents preguntes: 
 
1.- Voldria demanar com queden regulats a partir d’ ara els 
Serveis Socials que té encomanats la Mancomunitat d el Pla 
de Mallorca? 
El Consell de Mallorca, a través de l’IMAS ha garan tit la 
continuïtat del PPB (Pla de Prestacions Bàsiques) d urant 
l’any 2012 i per aquest motiu en aquest servei de l a 
Mancomunitat no serà necessari fer-hi reduccions o 
retallades de personal. 
2.- El regidor formula un prec per insistir al Depa rtament 
de Carreteres del Consell de Mallorca per millorar la 
visibilitat dels baden del carrers Balanguera i Alj ub.  
S’accepta el prec i s’informa de les gestions reali tzades 
amb el Departament de Carreteres del Consell de Mal lorca. 
 
 
I sense haver més assumptes a tractar el President aixeca 
la sessió essent les denou hores i trenta minuts, d e tot el 
qual com a Secretari-acctal., estenc l´acta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA I L’AJU NTAMENT 
DE SINEU PER A COMPARTIR EL PERSONAL CORRESPONENT AL 
TÈCNIC/A AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL. 
 
Sineu, a 31 de maig de 2012 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Ajuntament de Santa Eugènia, represent ant 
legal El Batle, Sr. Guillem Crespí Sastre amb DNI 
43.114.903-T, amb domicili a la Plaça Bernat de San ta 
Eugènia, núm. 7 de Santa Eugènia. 
 
D’altra part, l’Ajuntament de Sineu, representant l egal el 
Batle, Sr. Josep Oliver Amengual amb DNI 78.192.643 -A, amb 
domicili al Carrer Sant Francesc, núm. 10 de Sineu.  
 
Ambdós Batles actuen en la representació que ostent en de 
conformitat amb l’article 21.1 b) de la Llei 7/1985 , de 2 
d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local i es  
reconeixen mútua i recíproca capacitat legal per 
formalitzar el present conveni,  
 
EXPOSEN 
 
1.  Que l’Ajuntament de Sineu convocant el concurs i cr eació 

de lloc de feina d’una tècnica agent d’ocupació i 
desenvolupament local, superant el concurs Antònia 
Gomila Morey amb DNI 43.140.651-B, per les seves 
característiques de població i xarxa empresarial en  
comparació al municipi de Santa Eugènia de més peti ta 
dimensió podent tenir problemes en la demanda d’un agent 
de desenvolupament local i per falta de liquidés. 

 
2.  Que aquesta tècnica, per haver transcorreguts més d e 3 

anys de forma contínua la seva contractació, passa la 
seva figura a contracte indefinit. 

 
3.  Que per aquest motiu ambdues parts convenen en la 

necessitat d’establir un marc de col·laboració per poder 
tenir el servei d’una tècnica agent d’ocupació i 
desenvolupament local als dos municipis i compartir  les 
despeses contractuals d’aquesta figura. 



 
 
 
 
 
 
 
4.  Que l’Ajuntament de Santa Eugènia i Sineu, estan 

interessats en col·laborar i al mateix temps foment ar 
projectes i programes relacionats amb el desenvolup ament 
local municipal, amb l’objectiu de potenciar els se ctors 
econòmics i laborals dels respectius municipis. 

 
Pel que s’ha exposat i en virtut dels articles 25 i  57 de 
la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de Bases de  Règim 
Local i de l’article 6 de la Llei 30/1992 de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de  les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les  parts 
convenen la formalització del present conveni d’aco rd amb 
les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
Primera  
El present conveni té l’objecte de col·laboració en tre 
l’Ajuntament de Santa Eugènia i Sineu per la compar tició de 
la figura de la tècnica agent de d’ocupació i 
desenvolupament local. 
 
Segona  
El període de prestacions de serveis de la tècnica agent 
d’ocupació i desenvolupament local es repartirà en  2 dies 
per l’Ajuntament de Santa Eugènia i 3 dies per l’Aj untament 
de Sineu amb caire setmanal. 
 
Tercera  
La formalització d’aquest conveni serà a partir de la data 
de la seva signatura, sense perjudici que el pagame nt de 
prestacions es regularà de conformitat amb la clàus ula 
setena del present conveni. 
 
Quarta  
La duració d’aquest conveni serà de períodes anuals  
prorrogable automàticament i indefinidament si cap de les 
dues parts manifesten amb un mes d’antelació la sev a 
ruptura de forma escrita cap a la part contrària. 
 
Cinquena  
 



 
 
 
 
 
Qualsevol adició o canvi al present Conveni, ha de ser 
acordat i aprovat pels representants legals de les ambdues 
institucions i s’incorporarà com annexa en aquest d ocument. 
 
Sisena  
En cas d’accident de la tècnica agent d’ocupació i 
desenvolupament local es farà càrrec la mútua del 
consistori de Sineu. 
 
Setena  
Les despeses contractuals es realitzaran proporcion alment 
al temps dedicat per la figura de la tècnica agent 
d’ocupació i desenvolupament local a cada Ajuntamen t, 
podent ser disminuïts o nuls segons les possibles 
subvencions o ajudes demanades per pal·liar el seu cost. 
 
Atès que actualment la prestació s'abona amb càrrec  amb 
subvenció del SOIB que finalitza el proper 31 de se tembre 
de 2012, el pagament a partir d'aquesta data de la part de 
la prestació corresponent a l'Ajuntament de Santa E ugènia 
(actualment de 12 hores setmanals) es durà a terme per 
aquest Ajuntament mitjançant pagament a l'Ajuntamen t de 
Sineu el darrer dia hàbil de cada mes. 
 
Qualsevol modificació d'aquest darrer punt per obte nció de 
nova subvenció a l'efecte serà objecte de regulació  i 
incorporació com a annex al present conveni. 
 
I perquè així consti signen aquest document, per du plicat, 
en el lloc i data esmentats a l’encapçalament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


