
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 31 DE JULIOL 
DE 2012, PER L´AJUNTAMENT EN PLE. 

 
A Santa Eugènia a trenta-un de juliol de dos mil do tze, 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  29 de 
maig 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 del Jutjat Contenciòs-Administratiu nú m. 1 de 
Palma de Mallorca, sol·licitant certificació acredi tativa 
per adjuntar procediment ordinari 48/2010. 
 
-D’un escrit de la Conselleria de Presidència (Dire cció 
general de cooperació i immigració), sol·licitant d evolució 
de 541,55 euros per no enviar comprovant d’ingrés d e la 
subvenció “Agrupaprop 2011”. 
 
-D’un escrit de la Mancomunitat del Pla de Mallorca , en el 
qual adjunta còpia del procediment ordinari núm. 89 /2012, 
interposat per l’Ajuntament d’Algaida, quedant empl açat per 
personar-nos en els esmentats autos. 
 
-D’un escrit de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient 
i Territori, en el qual ens trasmet els resultats d e les  



 
 
 
 
anàlisis de les mostres d’aigua de l’estació depura dora 
d’aigües residuals de Santa Eugènia. 
 
-D’un escrit de Mallorca Rural, que l’expedient de 
subvenció Leader sol·licitat no ha passat els crite ris 
mínims per poder optar a l’ajuda, segons els criter is de la 
convocatòria. 
 
-D’un escrit de la Conselleria d’Administracions Pú bliques 
(Direcció General d’Interior, emergències i justíci a), per 
inscriure el servei de Policia Local Auxiliar al Re gistre 
de Serveis d’Emergències i Urgències de les Illes B alears. 
 
-D’un escrit del Sr. Jaime Cañellas Cañellas, sol·l icitant 
la regulació del camí de S’Olivar de Jornets. 
 
-Del Decret de Batlia de data 29 de maig de 2012, d e la 
relació d’aspirants admesos i exclosos de la convoc atòria 
per cobrir dues places de dinamitzador esportiu – 
socorrista (personal temporal). 
 
-Del Decret de Batlia de data 29 de maig de 2012, d e la 
relació d’aspirants admesos i exclosos per la creac ió d’una 
borsa de treball de director/a d’activitats de temp s 
lliure, per a l’escola d’estiu 2012, així com per 
activitats que puguin surgir en matèria de temps ll iure 
(personal temporal). 
 
-Del Decret de Batlia de data 29 de maig de 2012, d e la 
relació d’aspirants admesos i exclosos per la creac ió d’una 
borsa de treball de monitor de temps lliure, pr a l ’escola 
d’estiu 2012, així com per a activitats que puguin surgir 
en matèria de temps lliure (personal temporal). 
 
-Del Decret de Batlia de data 31 de maig de 2012, d e 
vehicles abandonats sense matrícula i titular desco negut. 
 
-Del Decret de Batlia de data 5 de juny de 2012, de  
contestació a les al·legacions presentades pel Sr. Miguel 
Martorell Rigo, contra la proposta de resolució de 
l’expedient d’infracció urbanística 3/2011. 
 
-Del Decret de Batlia de data 12 de juny de 2012, 
d’iniciació d’expedient sancionador per suposada in fracció 
urbanística al c/ Olleries, núm. 16. 



 
 
 
 
 
 
-Del Decret de Batlia de data 14 de juny de 2012, 
d’iniciació d’expedient sancionador per suposada in fracció 
urbanística al polígon 2 parcel·la núm. 977. 
 
-Del Decret de Batlia de data 15 de juny de 2012, 
d’iniciació d’expedient sancionador per suposada in fracció 
urbanística al polígon 2 parcel·la núm. 977. 
 
-Del Decret de Batlia de data 20 de juny de 2012, 
d’iniciació d’expedient sancionador per suposada in fracció 
urbanística al polígon 2 parcel·la núm. 987. 
 
-Del Decret de Batlia de data 20 de juny de 2012, d e 
l’ordre de suspensió o paralització de les obres i 
iniciació d’expedient sancionador per suposada infr acció 
urbanística, al polígon 3 parcel·la núm. 37. 
 
-Del Decret de Batlia de data 11 de juliol de 2012,  de 
l’ordre de suspensió o paralització de les obres i 
iniciació d’expedient sancionador per suposada infr acció 
urbanística, al polígon 2 parcel·la núm. 1066. 
 
-Del Decret de Batlia de data 13 de juliol de 2012,  de 
proposta d’inici de l’expedient d’agrupació i invit ació a 
l’Ajuntament de Búger per la creació d’una agrupaci ó 
voluntària intermunicipal amb l’objecte de sostenir  en comú 
el lloc de la secretaria municipal. 
 
-Del Decret de Batlia de data 12 de juliol de 2012,  de 
mesures cautelars amb les festes patronals Santa Eu gènia 
2012. 
 
-Del Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2012,  
d’estimar el recurs de reposició per la iniciació 
d’expedient sancionador per suposada infracció urba nística 
al polígon 2 parcel·la núm. 310, i iniciar el corre sponent 
expedient de restitució de la legalitat urbanística . 
 
-Del Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2012,  
d’estimar parcialment el recurs interposat atesa la  
restitució de la legalitat, contra resolució expedi ent 
d’infracció urbanística núm. 3/2011, al polígon 2 p arcel·la 
núm. 1058. 



 
 
 
 
 
 
-Del Decret de Batlia de data 17 de juliol de 2012,  d’ordre 
de suspensió i iniciació d’expedient sancionador pe r 
suposada infracció urbanística al polígon 2 parcel· la núm. 
310. 
 
-Del Decret de Batlia de data 17 de juliol de 2012,  en 
relació a les al·legacions efectuades, expedient 
d’infracció urbanística al polígon 2 parcel·la núm.  708. 
 
-Del Decret de Batlia de data 26 de juliol de 2012,  
d’encomanar al Cilma l’establiment i el funcionamen t del 
servei d’expedició de certificats de residència nec essaris 
per obtenir la bonificació de transport marítim o a èri, 
relatiu als residents veïns del municipi de Santa E ugènia. 
 
APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU 
PÚBLIC DE L’ESCOLETA MUNICIPAL.- Atès que durant el termini 
d’informació pública de l’acord del Ple de l’Ajunta ment de 
29 de maig de 2012, pel qual s’aprovà provisionalme nt 
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de l’escol eta 
municipal d’infants de 1 a 3 anys, i havent-se pres entat 
una al·legació en el termini d’exposició pública, p er part 
del portaveu del grup municipal del Partit Popular,  en la 
qual proposa fixar la taxa de 3,00 €/dia, per aquel ls 
usuaris puntuals de l’escoleta matinera, i per no c omplir 
l’horari de sortida d’acord amb l’ordenança, fixar una taxa 
de 6,00 €/ dia.  
 
El Ple acorda aprovar definitivament les esmentades  
modificacions de l’ordenança fiscal reguladora de l a taxa 
de l’escoleta municipal d’infants de 1 a 3 anys, pe r sis 
vots a favor del grup municipal del Partit Popular (Sr. 
Batle, Sra. Volait, Sr. Martorell, Sr. Alorda, Sra.  Bover, 
Sr. Sastre), els regidors del grup municipal Més pe r Santa 
Eugènia (Sr. Coll Ballester i Sr. Riutort) i el reg idor del 
grup municipal PSIB-PSOE, (Sr. Coll Canyelles), vot en en 
contra. 
 
APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU 
PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS. Atès que durant 
el termini d’informació pública de l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de 29 de maig de 2012, pel qual s’apro và 
provisionalment l’Ordenança fiscal reguladora del p reu 



 
 
 
 
 
públic per la utilització d’espais públics, i haven t-se 
presentat una al·legació en el termini d’exposició pública, 
per part del portaveu del grup municipal del Partit  
Popular, en la qual proposa fixar per la utilitzaci ó de la 
via pública per la col·locació de taules i cadires en 
finalitat lucrativa la taxa mensual de 1,00 € per m .2 
d’ocupació.  
 
El Ple acorda per unanimitat, aprovar definitivamen t les 
esmentades modificacions de l’ordenança fiscal regu ladora 
del preu públic per la utilització d’espais públics . 
 
APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PRÉSTEC DE BÉNS 
MOBLES DE TITULARITAT 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 la Comissió Informativa  General 
en la seva reunió del passat 24 de juliol de 2012, proposa: 
 
-Aprovar provisionalment l’ordenança fiscal regulad ora de 
la taxa del préstec de béns mobles de titularitat 
municipal, quedant de la següent manera: 
 
ORDENANÇA REGULADORA DEL PRESTEC DE BÉNS MOBLES DE 
TITULARITAT MUNICIPAL 
 
Article 1r. Concepte. 
 
L’objecte d’aquesta ordenança és regular el préstec  de 
taules, cadires  i altres béns mobles de titularita t 
municipal. 
 
Com a norma general, el material només serà prestat  a les 
associacions domiciliades o persones empadronades e n aquest 
municipi o per activitats que es duguin a terme din s el 
terme municipal. Així mateix, l’Ajuntament podrà pr estar el 
material a altres administracions, que quedaran exe mptes 
del compliment de la present ordenança. 
 
Article 2n. Objecte.  
 
1. Constitueix l’objecte de l’ordenança realitzar u n 
dipòsit per a la utilització privativa o aprofitame nt  



 
 
 
 
particular de diversos elements de titularitat públ ica 
municipal com taules, cadires i altres elements, pe r a la 
seva reposició en cas de pèrdua o ruptura. 
 
2. L’Ajuntament podrà prestar el servei gratuït de 
transport del material concedit a les associacions i 
entitats sense fi lucratiu o de veïnats que ho sol· licitin 
expressament, de forma gratuïta. 
En el cas de persones físiques o jurídiques, aquest es 
hauran d’abonar el corresponent preu públic del ser vei. 
 
3. Durant les festes Patronals, festes i fires loca ls no es 
deixaran taules ni cadires ni altres elements, atès  que 
s’han d’emprar per a activitats municipals que s’hi  duen a 
terme. 
 
4.- Queden fora de l’objecte d’aquesta ordenança i en 
conseqüència de préstec a persones físiques o juríd iques 
les carpes, la pantalla i l’equip de so municipal, amb 
excepció de les associacions i entitats sense fi lu cratiu. 
 
Article 3r. Obligats al dipòsit. 
 
Estan obligats a fer un dipòsit d’acord amb aquesta  
ordenança les persones físiques o jurídiques o enti tats a 
favor de les quals s’autoritzi la prestació, abans de 
retirar el material concedit, i les que se’n benefi cien de 
l’aprofitament. 
 
Per raons d’interès públic degudament justificat, 
l’Ajuntament podrà eximir del dipòsit a entitats de  dret 
públic i associacions per a actuacions pròpies, sen se 
perjudici del deure de retornar el material prestat  a 
l’Ajuntament o de la reposició del material a la si tuació 
originària. 
 
Article 4t. Quantia dels dipòsits: 
 
1.- Les quantitats a dipositar pel sol·licitant aba ns de 
recollir el material són les següents: 
 
a) Dipòsit per cada taula: 5,00 € 
 
b) Dipòsit per cada cadira: 1,00 € 
 



 
 
 
 
 
2.- En els casos en que no es torni algun material,  es 
torni defectuós o espenyat o no es correspongui ple nament 
amb el deixat, s’haurà d’abonar a favor de l’Ajunta ment:  
 
a) Per cada taula espenyada o perduda: 135,14 € 
 
b) Per cada cadira o banqueta espenyada o perduda: 23,92 € 
 
c)Per cada dia de préstec superior a dos, de cada e lement 
de que es tracti, 1,00 €. 
 
3.- Les associacions de veïnats deixaran una fiança  
corresponent al 30 % de l’import de la quantitat gl obal del 
dipòsit. 
 
Article 5è. Quantia del preu públic del transport. 
 
1.- En els casos que l’Ajuntament realitzi el trans port del 
material al domicili o lloc indicat pel sol·licitan t, en el 
moment de la seva petició haurà d’abonar el preu pú blic 
següent: 
 
Fins a 5  taules  i 50 cadires:  35,00 € 
Fins a 10 taules i 100 cadires:  55,00 € 
 
2.- Per aplicar el preu públic del cost del transpo rt es 
tindran en compte el número de cadires. 
 
3.- Les comandes superiors a 10 taules o més de 100  cadires 
es contemplen com a dos viatges de transport indepe ndents. 
 
Article 6è. Normes de gestió. 
 
1.- Els dipòsits corresponents i el transport, si e scau, es 
faran a la caixa municipal, en el moment de present ar la 
sol·licitud, i podrà ser recollit pel ciutadà a les  
oficines per aquesta mateixa secció quan el ciutadà  
acreditarà mitjançant document municipal, el retorn  de tot 
el material en perfecte estat. Quan el ciutadà reco llirà la 
fiança, se’l descomptaran les quantitats del materi al no 
tornat o defectuós d’acord amb l’article anterior. 
 
En cas de que la quantitat a pagar pel ciutadà sigu i 
superior a la fiança, podrà abonar la quantitat res ultant  



 
 
 
 
 
en el moment de la liquidació de la fiança a les of icines 
municipals,  transcorregut el qual s’entendrà la no  
voluntat de pagament i s’iniciarà l’expedient neces sari per 
a la seva cobrança. 
 
2.- Les persones o entitats interessades en la conc essió 
d’aprofitaments regulats en aquesta ordenança ho ha n de 
sol·licitar prèviament amb una antelació mínima de 5 dies. 
No es tramitaran per part de l’administració sol•li cituds 
que no hagin estat sol·licitats amb l’antelació pre vista al 
paràgraf anterior, sense autorització expressa del batle o 
regidor delegat. 
 
3.- Els diversos elements hauran de ser retirats i 
entregats per les pròpies persones o entitats inter essades 
en l’horari establert mitjançant decret a tal efect e, al 
mateix lloc on varen recollir-se, i en el termini i ndicat a 
la nota d’entrega. 
 
4.- Les sol·licituds hauran de tramitar-se per inst ància 
oficial que es registrarà addientment. De cada acte  
s’estendrà el corresponent rebut, document indispen sable 
per a justificar el pagament o dipòsit o reclamació . 
 
5.- Les autoritzacions tindran caràcter personal i no 
podran cedir-se o subarrendar-se a tercers. L’incom pliment 
d’aquest precepte provocarà la seva anul·lació i la  pèrdua 
íntegra de l’import de l’aval com a penalització. 
 
6.- En el cas que hi hagui més sol·licituds que mat erial 
disponible, l’assignació de material es realitzarà per 
ordre de registre d’entrada de la sol·licitud. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present ordenança s’aplicarà a partir del dia se güent al 
de la seva publicació i estarà en vigor fins a la s eva 
modificació o derogació expressa.” 
 
Sotmesa a votació la proposta de Batlia, la mateixa  és 
aprovada per unanimitat. 
 
 
 



 
 
 
 
ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ORGANIS ME 
AUTÒNOM JEFATURA CENTRAL DE TRÀFIC I LA FEDERACIÓ E SPANYOLA 
DE MUNICIPIS I PROVINCIES PER A L’INTERCANVI D’INFO RMACIÓ I 
MÚTUA COL·LABORACIÓ ADMINISTRATIVA.- Pren la paraula el Sr. 
Batle, el qual dóna lectura al següent conveni (que  
s’adjunta com annex formant part integrant d’aquest a acta);  
 
-Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’organi sme 
autònom Jefatura Central de Tràfic i la Federació E spanyola 
de municipis i províncies per l’intercanvi d’inform ació i 
la mútua col·laboració administrativa, que s’adjunt a com 
annexe. 
 
-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 dels assistents. 
 
 
APROVAR L’EXPEDIENT MUNICIPAL DE CONSTITUCIÓ DE L’A GRUPACIÓ 
VOLUNTÀRIA DE MUNICIPIS ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA  EUGÈNIA 
I DE BÚGER, AMB LA FINALITAT DE SOSTENIR EN COMÚ LA  PLAÇA 
DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ.- Vist que la plaça de Secretària 
de l'Ajuntament de Santa Eugènia, està vacant i que  
l'Ajuntament està interessat en que aquesta plaça e s 
cobreixi per un funcionari d'administració local 
d'habilitació nacional ja que el volum de treball i  els 
problemes jurídics existents al municipi, fan neces sària la 
presència d'un secretari-interventor que presti 
l'assessoria jurídica i econòmica.  
 
Atès que la situació econòmica actual i el descens dels 
recursos supramunicipals, fa que s’hagin d’administ rar 
eficientment els recursos ordinaris de l'Ajuntament . 
 
Vist que si és cobrís per funcionari habilitat la p laça de 
Secretaria de l'Ajuntament, suposaria un increment 
considerable de la despesa corrent de l'Ajuntament i que 
afectaria a la seva estabilitat pressupostària. 
 
Vist que pel volum de treball que existeix en aques t 
Ajuntament, és factible que un secretari pugui pres tar 
correctament el seu treball compartint el seu temps  amb un 
altre Ajuntament. 



 
 
 
 
 
Vist que aquesta proposta suposaria un estalvi a fu tur 
(quan la plaça sigui coberta per un secretari habil itat 
nacional) en despesa corrent per a l'Ajuntament, qu e aniria 
més d'acord amb els seus ingressos. 
 
Vist que s'ha reunit la comissió paritària dels dos  
ajuntaments i elaborats de forma consensuada els es tatuts 
que han de regir el funcionament de l'agrupació. 
 
Atès que l'article 3 del Reial Decret 1732/1994 de 29 de 
juliol, estableix que les entitats locals el volum de 
serveis o recursos sigui insuficient podran sosteni r en 
comú i mitjançant l'agrupació el lloc de secretària . 
 
Per tot això, i considerant la possibilitat d'agrup ar amb 
l'ajuntament de Buger, en raó de tot l'exposat i de  
conformitat amb l’article 3 i DA 2 ª del Reial Decr et 1732 
/ 1994, el Decret autonòmic 82/1988 de 20 d’octubre  
regulador del procediment d’agrupació de municipis pel 
sosteniment en comú de les places de secretaria-int ervenció 
i l'article 47.2.g) de la Llei 7/85 de bases de règ im 
local, aquesta Batlia proposa al Ple l'adopció del següent 
ACORD: 
 
PRIMER. - Aprovar  la constitució d'agrupació voluntària de 
municipis entre l'Ajuntament de Santa Eugènia i Búg er per 
tal de sostenir en comú el lloc únic de secretaria - 
intervenció. 
 
SEGON. - Prestar aprovació als estatuts reguladors de 
l’esmentada agrupació, en els termes que de forma l iteral 
es reprodueixen en document annex. 
 
TERCER.- Remetre l’expedient administratiu de l’agrupació  
al Departament de Cooperació Local del Consell de 
Mallorca, per a la seva aprovació definitiva. 

 
QUART.- Designar com  a integrant de la Junta de Govern 
de l’Agrupació, al Batle Sr. Guillem Crespí Sastre,  al 
regidor Sr. Francisco Martorell Canals i al regidor  de 
l’oposició amb representació majoritària, Sr. Anton i Coll 
Ballester. 
 
 



 
 
 
 
Sotmesa a votació la proposta de Batlia, la mateixa  és 
aprovada per unanimitat dels assistents. 
 

PROJECTE D'ESTATUTS DE L'AGRUPACIÓ DELS MUNICIPIS D E 
SANTA EUGÈNIA I BGER PEL SOSTENIMENT EN COMÚ DEL LL OC DE 

LA SECRETARIA – INTERVENCIÓ. 
 

ARTICLE 1.- OBJECTE, Els Ajuntaments de Santa Eugèn ia i 
Búger es constitueixen en agrupació voluntària de 
municipis pel sosteniment en comú del lloc de la 
Secretaria - Intervenció, i es regiran pels present s 
Estatuts i per les disposicions legals aplicables. 

  
ARTICLE 2.- SEU. La seu de l'Agrupació estarà a la Casa 
Consistorial de Santa Eugènia. Els anys de xifra pa rell, 
i a la Casa Consistorial de Búger els anys de xifra  
imparell. 

 
ARTICLE 3.- ÒRGANS DE GOVERN. 

  
l. Els òrgans de govern de l'Agrupació són: 

  
- La Junta de Govern. 
- El President. 
- El Vicepresident. 

  
2. Les competències i atribucions de la Junta de Go vern, 
President i Vicepresident se circumscriuen estricta ment a 
fi de l'Agrupació, sent el seu règim de funcionamen t i 
atribucions el que la normativa de règim local esta bleix 
per al Ple, Batle i Tinent de Batle, respectivament . 

  
3. La Junta de Govern estarà formada pels Batles de ls 
municipis agrupats,  un regidor de cadascun dels 
municipis agrupats i un regidor del partit majorita ri de 
l'oposició triat pel Ple municipal. 

  
4. La Presidència l'ostentarà qui ocupi la Batlia d e 
l'Ajuntament de Santa Eugènia els anys de xifra par ell i 
qui ocupi la Batlia de l'Ajuntament de Búger, els a nys de 
xifra imparell. 
  
5. La Vicepresidència l'ostentarà el Batle que no l i 
correspongui la Presidència.  
 



 
 
 
 
 
6. El Secretari de la Junta de Govern ho serà el de  
l'Agrupació. 
  
7. El possible acord d'incoació d'expedient discipl inari 
al funcionari que exerceixi el lloc agrupat de la 
Secretaria - Intervenció i qualsevol acord discipli nari 
sancionador, haurà de ser adoptat per la Junta de G overn 
i ratificat pels Plens dels respectius Ajuntaments.  
  
ARTICLE 4.- SISTEMA RETRIBUTIU. Les retribucions bà siques 
de la Secretaria-Intervenció seran les establertes amb 
caràcter general per la legislació vigent. La resta  de 
retribucions seran les que assenyali la Junta de Go vern 
de l'agrupació. Totes les retribucions i despeses q ue 
correspongui pagar als respectius Ajuntaments s'han  de 
consignar en els seus pressuposts i s'han de pagar 
directament pels Ajuntaments al funcionari que ocup i el 
lloc de feina agrupat. 
  
ARTICLE 5._ APORTACIÓ DE CADA MUNICIPI. Les retribu cions 
que corresponguin al lloc de la Secretaria - Interv enció, 
les cotitzacions a la seguretat social i si escau, les 
altres despeses derivades del funcionament de 
l'Agrupació, es distribuiran entre els municipis ag rupats 
en la proporció següent: 40 % Ajuntament de Búger i  60 % 
Ajuntament de Santa Eugènia.  
 
ARTICLE 6.- JORNADA DE TREBALL. El Secretari-Interv entor 
realitzarà la jornada de treball segons acord de la  Junta 
de Govern en funció de l'aportació econòmica de cad a 
municipi, sense perjudici de les alteracions que 
excepcionalment procedeixin per raó d'assumptes de 
manifesta urgència, corresponent  a l'Ajuntament de  
Búger: 2 dies setmanals  i a l'Ajuntament de Santa 
Eugènia: 3 dies setmanals. 
 
ARTICLE  7.- PROVISIÓ DEL LLOC. 
  
l. Si en el moment de l'aprovació de l'expedient de  
constitució de l'agrupació intermunicipal pel Conse ll de 
Mallorca estiguessin coberts amb caràcter definitiu  els 
dos llocs de la Secretaria-Intervenció municipal de ls 
Ajuntaments agrupats, la provisió del lloc resultan t de 
l'Agrupació es realitzarà a favor del funcionari am b 



 
 
 
 
habilitació de caràcter nacional que tingui major 
puntuació total en la relació individualitzada de m èrits 
generals dels funcionaris d'administració local amb  
habilitació de caràcter nacional de la subescala de  
Secretaria-Intervenció que publica el Ministeri 
d'Administracions Públiques, en atenció als princip is de 
mèrit i capacitat que estableix per a aquests casos  la 
D.A. 2- del Reial decret 1732/94. 
  
2.  Si en el moment de l'aprovació de l'expedient de 
constitució de l'agrupació intermunicipal pel Conse ll de 
Mallorca estigués cobert amb caràcter definitiu per  un 
sol dels Ajuntaments, el nomenament per a la provis ió del 
lloc resultant de l'agrupació recauria en el funcio nari 
que exercís aquest lloc amb nomenament definitiu. 
3.   
 
ARTICLE 8.- DURADA. L'agrupació es constitueix per temps 
indefinit i la seva dissolució, així com la modific ació 
d'Estatuts requeriran els mateixos tràmits que per a la 
seva constitució, i entrarà en vigor una vegada que  sigui 
aprovada per l'òrgan competent. 
  
 
MOCIÓ PSIB-PSOE “CONSIDERACIÓ DE TOTS ELS LLOCS DE TREBALL 
DE L’AJUNTAMENT COM D’ATENCIÓ AL PÚBLIC I CONSEQÜEN T 
EXIGÈNCIA DE LA LLENGUA CATALANA COM A REQUISIT”.- El 
regidor i portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, Sr . Miquel 
Angel Coll Canyelles, dóna lectura a la següent:  
 

MOCIO 
 
SOBRE LA CONSIDERACIÓ DE TOTS ELS LLOCS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT COM D’ATENCIÓ AL PÚBLIC I CONSEQÜENT E XIGÈNCIA 
DE LA LLENGUA CATALANA COM A REQUISIT. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de 
la Funció Pública de la comunitat autònoma de les I lles 
Balears que s’aprovà al Parlament de les Illes Bale ars el 
passat 17 de juliol de 2012, elimina en termes gene rals el 
requisit del català per accedir a la funció pública , 
excepte en aquells llocs de feina d’atenció al públ ic. 
 



 
 
 
 
 
Donat que als Ajuntaments la majoria de llocs de fe ina 
podrien considerar-se en algun moment de contacte e ntre el 
treballador públic i la ciutadania, i que és obliga ció 
reconeguda pel nostre Estatut d’Autonomia el garant ir el 
drets de la ciutadania a ser atesos en qualsevol de  les 
dues llengües cooficials a les Illes Balears, en co ncret 
quan l’article 4 referint-se a la llengua pròpia a 
l’obligació de les institucions de crear les condic ions que 
permetin arribar a la igualtat plena, així com s’en tén la 
voluntat del legislador quan obliga a l’administrac ió 
autonòmica a través de l’article 14.3 que diu que e ls 
ciutadans de les Illes Balears tindran dret a dirig ir-se a 
l’Administració de la Comunitat Autònoma en qualsev ol de 
les dues llengües cooficials. Atenent, a més, a que  
l’esmentada llei en el seu article 34 amb nova reda cció fa 
referència a les corporacions locals i consells ins ulars. 
 
Per tot l’abans exposat, entenem que la relació de llocs de 
treball d’aquest Ajuntament hauria de recollir aque st 
aspecte d’atenció a la ciutadania, i de garantir el  dret 
que tenen en igualtat de condicions a adreçar-se al  seu 
Ajuntament en qualsevol de les dues llengües coofic ials, 
per tant, la llengua catalana haurà de ser un requi sit per 
tal d’ocupar un lloc de feina, que haurà de contemp lar-ho 
en les proves selectives d’accés a la funció públic a en 
aquest Ajuntament. 
 
Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Santa Eugèni a, 
ACORDA: 
 
Que la llengua catalana serà requisit per a l’accés  a 
l’administració municipal d’aquesta Corporació, en el 
sentit contemplat per la llei de modificació de la Llei 
3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la c omunitat 
autònoma de les Illes Balears en la nova disposició  
addicional (dotzena) lletra f), i així serà incorpo rat a la 
Relació de llocs de treball de l’Ajuntament així co m es 
tindrà en compte a l’hora de convocar proves d’accé s per un 
lloc de feina en aquesta administració. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
En aquest punt, el Batle assenyala que la Llei apro vada pel 
Parlament de les Illes Balears es clara en aquest r especte 
i que per acord de Ple no podem aprovar disposicion s que 
entren en contradicció amb una Llei Autonòmica, més  encara 
quan aquest Ajuntament no disposa d’una relació de llocs de 
treballs (RLT). En aquest sentit, el vot del Partit  Popular 
ha de ser en contra de la Moció, atès que el termes  de la 
moció vulneren la legalitat vigent, encara que hi h a 
predisposició per part de l’equip de govern d’avanç ar cap a 
la confecció d’un RLT, que serà el procés on es pod rà 
valorar la idoneïtat d’exigir com a requisit el con eixement 
del català. 
 
Sotmesa a votació la moció presentada pel grup muni cipal 
PSIB-PSOE, la mateixa és rebutjada per sis vots del  grup 
municipal del Partit Popular (Sr. Batle, Sra. Volai t, Sr. 
Martorell, Sr. Alorda, Sra. Bover, Sr. Sastre), els  
regidors del grup municipal Més per Santa Eugènia v oten a 
favor (Sr. Coll Ballester i Sr. Riutort) i el regid or del 
grup municipal PSIB-PSOE, vota a favor (Sr. Coll 
Canyelles). 
 
MOCIÓ PSIB-PSOE “REDUCCIÓ DE LES RETRIBUCIONS I 
INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ”.- El regidor 
i portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, Sr. Miquel  Angel 
Coll Canyelles, dóna lectura a la següent:  
 

MOCIO 
 
SOBRE LA REDUCCIÓ DE LES RETRIBUCIONS I INDEMNITZAC IONS 
DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que el passat 13 de juliol el Govern d’Espanya  va 
aprovar el RDL 20/2012, sobre mesures per a garanti r 
l’estabilitat pressupostària i foment de la competi titat 
(BOE núm. 168, de 17/7/12), i al qual al seu articl e 2 
disposa la reducció de la paga extraordinària de de sembre o 
de la paga addicional de complement específic o pag a 
addicional equivalent corresponent a l’esmentat mes , 
senyalant que aquesta reducció té caràcter bàsic, é s a dir, 
que es d’aplicació obligatòria a tot el personal de l sector 
públic. 



 
 
 
 
Atès que aquest mateix RDL 20/2012, al seu article 4 regula 
la reducció de la paga extraordinària del mes de de sembre 
de 2012 a alts càrrecs de l’Administració de l’Esta t, no 
establint el caràcter bàsic d’aquest article. 
 
Atès que la reducció de la paga extraordinària de N adal a 
tot el personal del sector públic és d’obligat comp liment, 
mentre que no és d’obligat compliment aquesta matei xa 
reducció en el cas dels alts càrrecs i membres de l a 
corporació. 
 
Aquest grup Socialista creu necessari per solidarit at amb 
els servidors públics, que es produeix l’aplicació de forma 
efectiva i amb els mateixos efectes de la reducció salarial 
a tots els membres de la corporació.  
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Santa Eugèn ia 
acorda: 
 
1.- Aprovar la reducció de les retribucions i 
indemnitzacions dels membres de la corporació d’aqu est 
Ajuntament en la quantia equivalent a l’establerta a 
l’article 4 del RDLL 20/2012. 
 
2.- Que les quanties fruit de la reducció salarial del punt 
anterior siguin destinades a polítiques socials. 
 
Sotmesa a votació la moció presentada pel grup muni cipal 
PSIB-PSOE, la mateixa és rebutjada per sis vots del  grup 
municipal del Partit Popular (Sr. Batle, Sra. Volai t, Sr. 
Martorell, Sr. Alorda, Sra. Bover, Sr. Sastre), els  
regidors del grup municipal Més per Santa Eugènia v oten a 
favor (Sr. Coll Ballester i Sr. Riutort) i el regid or del 
grup municipal PSIB-PSOE, vota a favor (Sr. Coll 
Canyelles). 
 
MOCIÓ PSIB-PSOE “REBUIG A LES MESURES ADOPTADES PEL  GOVERN 
DE L’ESTAT AL RDLL 20/2012, DE 13 DE JULIOL”.- El regidor i 
portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, Sr. Miquel A ngel 
Coll Canyelles, dóna lectura a la següent:  
 

MOCIO 
 
DE REBUIG A LES MESURES ADOPTADES PEL GOVERN DE L’E STAT AL 
RDLL 20/2012, DE 13 DE JULIOL 



 
 
 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La crítica situació de l’economia espanyola i la ma nca de 
confiança en la política econòmica del Govern espan yol han 
conduït a aquest a l’aprovació del Reial Decret 20/ 2012, de 
13 de juliol, “de medidas para garantizar la estabi lidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad”. Aquest 
Reial Decret representa un atac a les classes mitja nes i 
als treballadors d’arreu de l’estat, en particular la 
pujada del tipus generals de l’IVA del 18 al 21 %, la 
reducció de la prestació per a persones aturades de l 60 % 
al 50 % a partir del 6è mes, l’eliminació de la pag a extra 
del funcionariat i la reducció del 30% del nombre d e 
regidors/regidores municipals de l’estat, entre d’a ltres, 
no fan més que agreujar l’estancament de l’economia . 
 
A més, i pel que afecta a les Illes Balears, en con tra de 
les promeses electorals del PP de reduir l’IVA turí stic del 
8 al 4 %, aquest ha passat del 8 al 10 %, en plena 
temporada turística no només suposa un frau polític  de 
primer ordre, sinó que és un maltractament a un sec tor 
fonamental de la nostra economia. 
 
El Govern d’Espanya tracta de justificar la necessi tat de 
les mesures que s’adopten en aquest Reial Decret ac usant 
als qui cobre ajuda per desocupació de no estar mot ivats a 
cercar treball, als funcionaris se’ls tracta d’uns 
privilegiats, als ciutadans en general se’ls consid era 
defraudadors per no pagar IVA, als pensionistes d’u tilitzar 
medicaments que no necessiten... i així axonsegueix en 
dividir la societat com si la ciutadania en general  fos la 
culpable de la situació en què ens trobam, quan rea lment es 
deu a l’avarícia d’uns pocs poderosos. 
 
Totes aquestes mesures provoquen indignació popular  per a 
la seva evident injustícia i qui ho paga són els 
col·lectius que no són els culpables d’aquesta situ ació. 
 
Els ajuntaments, a més, han estat especialment afec tats i 
culpabilitzats pel Govern central, adoptant aquest un 
seguit de mesures que qüestionen el model de democr àcia 
municipal existent a Espanya des de 1978. Anys al c ontrari, 
els ajuntaments són l’administració més propera al ciutadà  
 



 
 
 
 
i, per tant, els primers que hauran de fer front a les 
necessitats socials creades per la crisi econòmica.  
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Santa Eugèn ia, 
acorda: 
 
1-L’Ajuntament de Santa Eugènia rebutja les mesures  
adoptades pel Govern d’Espanya contra els espanyols  Reial 
Decret 20/2012, de 13 de juliol, “de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomen to de la 
competitividad”. 
 
2-L’Ajuntament de Santa Eugènia constata que tant l es 
mesures adoptades pel Govern d’Espanya, com la pass ivitat 
del Govern de les Illes Balears, aprofundiran l’act ual 
situació de crisi econòmica en perjudici dels secto rs més 
febles de la societat. 
 
3-L’Ajuntament de Santa Eugènia tot i no estar d’ac ord amb 
aquestes mesures, insta al Govern Central que perme ti als 
ajuntaments destinar les partides de l’eliminació d e la 
paga extraordinària de desembre dels funcionaris i 
l’equivalent dels polítics, a finalitats socials. 
 
El portaveu del PP Francisco Martorell, exposa la d emagògia 
que fa us el PSOE després de deixar un Govern inter vingut 
per Europa al President Rajoy, diu que si el grup q ue 
presenta la moció hagués pres mesures efectives avu i no 
estariem en la situació precària que vivim, pel que  el PP 
no recolza la moció. 
Sotmesa a votació la moció presentada pel grup muni cipal 
PSIB-PSOE, la mateixa queda rebutjada per 6 vots en  contra 
(PP), 2 abstencions (+per Santa Eugènia) i 1 favor (PSOE). 
 
 
MOCIÓ PSIB-PSOE “NOVA REGULACIÓ DEL GOVERN I 
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL”.- El regidor i portaveu del grup 
municipal PSIB-PSOE, Sr. Miquel Angel Coll Canyelle s, dóna 
lectura a la següent:  
 

MOCIO 
 
SOBRE UNA NOVA REGULACIÓ DEL GOVERN I L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 



 
 
 
 
 
 
Des de l’aprovació de la Constitució de 1978, amb a cord, 
diàleg i consens hem construït i consolidat entre t ots una 
Espanya democràtica. Aquests han estat els principi s pels 
quals s’han emprès les reformes que afectaven a 
l’estructura institucional de l’Estat. 
 
Durant aquest temps hem passat per moments difícils  en què 
fins i tot el nostre model de convivència democràti ca s’ha 
posat en joc, hem afrontat junts els efectes de les  crisis 
econòmiques, i precisament hem vençut i superat aqu estes 
dificultats gràcies als esforços de tota la ciutada nia i de 
la unitat dels grups polítics. 
 
Durant aquests 32 anys d’Ajuntaments democràtics, l ’àmbit 
local ha estat un bon exemple de com es pot governa r, 
defensant els interessos dels veïns, unint voluntat s 
polítiques, cercant la col·laboració i la cooperaci ó, i els 
resultats han estat visibles en el progrés de nostr es 
pobles i ciutats.  
 
L’autonomia local ha estat un referent avalat per l a 
Constitució i per la Carta Europea com a garantia d e 
democràcia, de cohesió social i de la vertebració d ’un 
país, que històricament desigual en l’àmbit social i en 
l’econòmic. 
 
Entre tots hem dissenyat un model local capaç de do nar més 
i millors serveis als ciutadans, hem conformat enti tats 
locals que són exemple de participació, de convivèn cia i de 
solidaritat, contribuint a garantir la cohesió soci al en 
tot el territori a través de la gestió de serveis i  
prestacions en l’àmbit local, des de l’apropament i  la 
proximitat. 
 
Des de la seva creació la Federació Espanyola de Mu nicipis 
i Províncies, s’ha consolidat com a lloc de trobada  i 
consens de tots aquells que per principis i vocació  se 
senten municipalistes, mantenint com a objectiu el foment i 
defensa de l’autonomia de les entitats locals. 
 
Durant les darreres setmanes es difonen diverses op inions o 
declaracions que semblen posar en dubte el bon func ionament 
dels Ajuntaments i el treball que dia a dia, i en l a  



 
 
 
 
 
immensa majoria de les ocasions sense rebre cap 
remuneració, milers d’Alcaldes i regidors fan en el s seus 
pobles i ciutats. Treballs d’un incalculable valor si 
observem el servei que presten als ciutadans, serve is que 
no es poden avaluar empíricament, serveis el princi pal 
valor és que es presten perquè la proximitat als ci utadans 
els permet conèixer i donar resposta als seus probl emes. 
 
La ciutadania, a les urnes, amb el seu vot, enjudic ia la 
tasca dels seus alcaldes, dels seus consistoris, té  a les 
mans decidir el govern del seu poble o ciutat, eleg ir els 
homes i dones que han de prendre les decisions sobr e la 
gestió dels serveis públics prestats, sobre la inve rsió i 
sobre l’execució d’infraestructures municipals. La 
ciutadania té a les seves mans decidir si els que p renen 
les decisions han de seguir fent-ho: l’exigència de ls 
ciutadans de major ètica i transparència als repres entants 
polítics ha de ser contestada adequadament per així  fer 
front als atacs que des de posicions interessades i  amb 
interessos espuris s’està fent a la política i a la  
democràcia local. 
 
Compartim que les lleis que regulen l’àmbit local 
necessiten d’una revisió que abordi el repartiment de 
competències, el finançament, les retribucions dels  
alcaldes i regidors (les d’aquells que les reben), la 
simplificació administrativa, les funcions de les e ntitats 
locals intermèdies i avançar en la transparència i 
participació ciutadana. 
 
Per les nostres conviccions democràtiques, per resp ecte i 
coherència a la nostra història compartida durant a quests 
anys i sens dubte pels veïns als quals representem,  aquest 
treball ho hem de fer des del diàleg i des del cons ens per 
garantir que els nostres ajuntaments puguin continu ar 
prestant els serveis que esperen de nosaltres els c iutadans 
i per garantir la democràcia del nostre país. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Santa Eugen ia, 
acorda: 
 
1-Reafirmar la importància de les entitats locals q ue en 
una realitat tan complexa, diversa i difícil, estan  
contribuint de forma inequívoca a vertebrar el terr itori,  



 
 
 
 
 
contribuir a la cohesió social, i prestar serveis 
essencials i bàsics, descentralitzats i de proximit ats per 
a tots. 
 
2-Rebutjar qualsevol reforma de la Llei reguladora de les 
bases del règim local i de la Llei Electoral (LOREG ) que 
vinguin a limitar l’autonomia municipal, reconeguda  per la 
Constitució, i que pretengui restar capacitat de de cisió a 
la ciutadania sobre l’administració local i els seu s 
representants. 
 
3-Defensar la nostra autonomia municipal, com el mé s 
eficaç, instrument per fer realitat el principi d’i gualtat 
d’oportunitats, al mateix nivell d’importància que les 
altres administracions públiques i la necessitat d’ abordar 
en profunditat el debat sobre les necessàries compe tències 
municipals i el seu finançament adequat. 
 
4-Transmetre a tots els Ajuntaments i als seus veïn s, 
especialment als municipis més petits, el nostre su port i 
reconeixement per la tasca que vénen fent per mante nir el 
territori rural i la seva població de forma equilib rada i 
sostenible per a tota la societat. 
 
5-Donar trasllat d’aquest acord per a la seva presa  en 
consideració al Govern d’Espanya, al Govern de la C omunitat 
Autònoma de les Illes Balears, als grups polítics d el 
Congrés i de les Corts / Parlament i a la Junta de Govern 
de la FEMP i de les Federacions Territorials de Mun icipis. 
 
Sotmesa a votació la moció presentada pel grup muni cipal 
PSIB-PSOE, és aprovada per unanimitat.  
 
PRECS I PREGUNTES.- El portaveu del grup municipal Més per 
Santa Eugènia, Sr. Antoni Coll Ballester, formula l es 
següents preguntes: 
 
1.- Hem vist dins l’apartat de correspondència una proposta 
del IDI pel lloguer o compra dels terrenys del polí gon 
industrial, voldríem saber si l’equip de govern ja ha pres 
qualque decisió al respecte? 
 
El Batle contesta que encara no s’ha pres cap decis ió. 
 



 
 
 
 
 
2.- L’informe del Servei de Biblioteques del Consel l de 
Mallorca assenyala unes deficiències d’humitat i ma nca de 
climatització a l’hivern de la Biblioteca, es volia  demanar 
si ja s’han esmenat? 
 
El regidor de manteniment, Sebastià Alorda, comenta  que les 
humitats es refereixen a un embós d’una canal del p rimer 
replà d’accés al segon pis de l’antic Ajuntament qu e varen 
provocar unes humitats puntuals a la biblioteca, si  bé no 
s’han tornat a reproduir. 
En quan a la manca de climatització el Batle contes ta que 
s’està pendent de tramitar una modificació de crèdi t amb la 
liquidació pressupostària de l’any 2011 per atendre  la 
inversió d’un nou aparell de climatització. 
 
3.- En relació a l’import del superàvit de la liqui dació 
del pressupost de l’any 2011, es demana si l’equip de 
govern ha decidit el destí d’aquests doblers?  
El Batle contesta que encara no s’ha decidit, princ ipalment 
perquè estan pendents de fer la corresponent modifi cació 
pressupostària. 
 
4.- Es vol adreçar un prec per baixar de 1,50 € a 1  € el 
preu dels refrescs del Bar de les Festes Patronals,  perque  
es considera que no guarda proporció amb el preu de  3 € 
dels combinats. 
El Batle contesta que des de l’any 2007 aquest equi p de 
govern va baixar els preus dels combinats passant-l os de 4 
€ a 3 € i que fa 5 anys que els refrescs costen 1,5  €, si 
bé s’accepta el prec. 
 
5.- Vists els escrits del conflicte existent entre el 
senyor Miquel Oliver Vidal i la Societat de Caçador s, 
demanan quines gestions en relació a l’assumpte ha 
realitzat l’equip de govern?  
El Batle contesta que ha realitzat personalment med iació 
entre les dues parts en 3 ocasions i que la darrera  vegada 
va traslladar al representat del senyor Miquel Oliv er 
Vidal, la proposta d’acord de pagament de les dues 
anualitats on va gaudir de carnet sense abonar la 
corresponent quota i que a partir d’ara gaudiria de  les 
mateixes condicions d’accés de nous socis i quotes que les 
aplicades a les persones majors de 70 anys. Aquesta  
proposta no va ser contestada per la representació del  



 
 
 
 
 
senyor Miquel Oliver fins que dos mesos més tard, 
manifestant el seu desacord.  
 
6.- Demana a l’equip de govern una reflexió en quan  a la 
jornada de colles del passat diumenge dia 29 de jul iol. 
 
 
El regidor del grup municipal PSIB-PSOE Miquel Ange l Coll 
Canyelles, formula les següents preguntes: 
 
1.- Demana la necessitat de fer qualque acció per a tendre 
la problemàtica de bars i cafeteries amb  emmagatze mant de 
rebuig i envasos fins al dia de la recollida setman al.  
 
2.- Demana si l’equip de govern ja coneix la xifra del cost 
de les festes patronals. 
 
3.- De la mateixa manera que el regidor Antoni Coll , demana 
una reflexió en quan a la jornada de colles 2012 i novament 
vol reiterar la necessitat a 1 any vista de millora r la 
regulació de l’olimpiada de colles per evitar la 
problemàtica sorgida enguany.  
 
En relació a les dues primeres preguntes el Batle c ontesta 
que les respondrà al proper plenari i en relació a les 
preguntes de la jornada de colles formulades per Mé s per 
Santa Eugènia i el PSIB-PSOE el Batle assenyala: 
 
Que els fets passats diumenge passat responen a la voluntat 
predeterminada d’algunes colles de no participar a 
l’olimpiada, atès que la normativa de no entrar alc ohol 
dins el recinte del poliesportiu es va decidir per 
unanimitat entre tots els caps de colla a la reunió  
celebrada amb anterioritat. 
El Batle manifesta que lamenta que persones amb 
responsabilitat de representació d’aquest Ajuntamen t, avui 
facin reflexiones i les vulguin fer a 365 dies vist a, quan 
fa 48 hores, tenien l’oportunitat de posar seny a l a 
situació i poder haver reconduït la situació. 
 
I sense haver més assumptes a tractar el President aixeca 
la sessió essent les vint hores, de tot el qual com  a 
Secretari-acctal., estenc l’acta. 
 



 
 
 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ORGANISME AUTÒNOM DIRECCIÓ 
CENTRAL DE TRÀNSIT I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNI CIPIS I 
PROVÍNCIES PER INTERCANVI D'INFORMACIÓ I LA MÚTUA 
COL·LABORACIÓ ADMINISTRATIVA. 
 
A Madrid, a 
 

REUNITS 
 
D'una part l'Il·lm. Director General d'aquest organ isme, 
senyor Pere Navarro Olivella, en nom i representaci ó de 
l'organisme autònom Prefectura Central de Trànsit, càrrec 
per al qual va ser nomenat per acord del Consell de  
Ministres de data 7 de maig de 2004 (BOE núm. 112, de 8 de 
maig de 2004). 
 
I d'una altra, D. 
 
Reconeixent ambdós mútuament capacitat suficient pe r a 
subscriure el present Conveni, 
 

EXPOSEN 
 

I 
 
La Prefectura Central de Trànsit (en endavant JCT),  és un 
organisme autònom dels que preveu l'article 43.1.a)  de la 
Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcio nament 
de l'Administració General de l'Estat, la finalitat  és el 
desenvolupament d'accions tendents a la millora del  
comportament i formació dels usuaris de les vies, i  de la 
seguretat i fluïdesa de la circulació de vehicles i  la 
prestació al ciutadà de tots els serveis administra tius 
relacionats amb aquestes. 
 
Exerceix la competència dels Registres de Vehicles i de 
Conductors i Infractors atribuïda al Ministeri de 
l'Interior a l'article 5.h) del Reial Decret legisl atiu 
339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text a rticulat 
de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles de  motor i 
seguretat viària. 
 
 
 



 
 
 
 
La prestació al ciutadà de tots els serveis adminis tratius 
referits en el paràgraf primer d'aquest expositiu i , en 
particular, els relatius als procediments administr atius en 
matèria de vehicles i de conductors, es porta a ter me de 
manera fonamental per l'Organització Perifèrica de la JCT, 
constituïda per les prefectures provincials i local s de 
Trànsit, que són les competents per a la realitzaci ó de 
tots els tràmits administratius en aquestes matèrie s. 
 

II 
 
La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (e n 
endavant FEMP), és una associació constituïda per e ntitats 
locals, creada a l'empara de la disposició addicion al 
cinquena de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora  de les 
bases de règim local, i declarada d'utilitat públic a 
mitjançant acord del Consell de Ministres de 26 de juny de 
1985. 
 
Entre els fins fundacionals i estatutaris de la FEM P estan: 
 
- El foment i la defensa de l'autonomia de les enti tats 
locals. 
- La representació i defensa dels interessos genera ls de 
les entitats locals davant d'altres administracions  
públiques. 
- La prestació de tota classe de serveis a les enti tats 
locals. 
 
Els municipis són entitats bàsiques de l'organitzac ió 
territorial de l'Estat i camí immediat de participa ció 
ciutadana en els assumptes públics, que institucion alitzen 
i gestionen amb autonomia els interessos propis de les 
corresponents col·lectivitats. 
 
Les Províncies i Illes són les entitats locals amb 
personalitat jurídica pròpia, que gaudeixen d'auton omia per 
gestionar els interessos propis de les corresponent s 
col·lectivitats. 

 
III 

 
Un dels objectius de la JCT és l'agilització dels t ràmits 
administratius que el ciutadà realitza diàriament e n les 
Direccions Provincials i locals de Trànsit, sent un   



 
 
 
 
 
d'aquests el canvi de domicili dels permisos de cir culació 
i de conducció. A través d'aquest tràmit es mantene n 
actualitzats els domicilis dels titulars dels vehic les 
matriculats a Espanya, que integren el cens de vehi cles, 
així com dels domicilis dels titulars d'autoritzaci ons 
administratives per conduir que integren el cens de  
conductors i que consten, respectivament, en el Reg istre de 
Vehicles i en el de conductors i infractors. Aquest  tràmit 
no genera taxa. 
 
Pas previ i obligat a la realització d'aquests tràm its el 
constitueix l'obtenció del certificat d'empadroname nt, per 
a això el ciutadà ha de sol·licitar la inscripció e n el 
Padró Municipal d'Habitants, tenint en compte que e l nou 
domicili. Cal tenir en compte que, segons disposa l 'article 
16.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de  les 
bases de règim local, en la redacció que en fa la L lei 
4/1996, de 10 de gener, les dades del Padró municip al 
constitueixen prova de la residència en el Municipi  i del 
domicili habitual d'aquest. 
 
Com que en el permís de conducció que actualment ex pedeixen 
les prefectures provincials i locals de Trànsit no figura 
la dada del domicili, bastaria amb una simple comun icació a 
la Direcció de Trànsit per part de l'entitat local 
corresponent, per efectuar el canvi al Registre de 
conductors, sense ser necessària l'expedició d'un n ou 
document. En el cas dels canvis de domicili del per mís de 
circulació, després de la comunicació d'aquest a la  
Prefectura de Trànsit, s'expedirà un nou permís que  es 
remetrà a l'interessat. 
 
Per això seria suficient que, per part de les entit ats 
locals que tinguin encomanada la gestió del padró m unicipal 
d'habitants, s'interessés l'ompliment pel ciutadà d 'una 
sol·licitud de duplicat del permís de circulació o de 
conducció per canvi de domicili. També seria factib le la 
inclusió en el model de sol·licitud d'empadronament  al 
municipi corresponent d'una casella que el ciutadà pogués 
ratllar amb la llegenda: "amb aquesta sol·licitud a utoritzo 
a l'Ajuntament de ............ ............... a qu e 
comuniqui a la Direcció Provincial o Local de Tràns it el 
canvi de domicili del meu permís de circulació o de  
conducció ". 



 
 
 
 
 
A més, les entitats locals hauran, si s'escau, cont emplar 
aquest supòsit de cessió a la normativa interna de 
seguretat que reguli l'ús del fitxer del padró d'ha bitants. 
 
Això evitaria al ciutadà desplaçaments innecessaris  a les 
direccions de trànsit, havent de tenir en compte, a  més, 
que en la majoria de les províncies hi ha només una  que se 
situa a la capital de la província. En moltes ocasi ons el 
ciutadà no comunica a la Prefectura de Trànsit seu nou 
domicili per no realitzar aquest desplaçament, el q ue es 
tradueix que la informació continguda en els regist res de 
vehicles i de conductors i infractors no es troba 
actualitzada. 
 
El sistema permetria una major actualització dels d os 
registres que facilitaria, a més, l'exercici de les  seves 
comptenecias pròpies, tant per part de les direccio ns de 
trànsit com pels municipis i permetria resoldre cer ts 
problemes d'aquests en relació amb la gestió de l'i mpost 
sobre vehicles de tracció mecànica. 
 

IV 
 
El Impostos sobre vehicles de tracció mecànica (en endavant 
IVTM), és un tribut municipal que grava la titulari tat dels 
vehicles d'aquesta naturalesa aptes per circular pe r les 
vies públiques, es considera que és apte per a circ ular 
aquell que hagi estat matriculat en el registre púb lic 
corresponent, és a dir, en el Registre de Vehicles,  i 
mentre no hagi causat baixa en aquest. 
 
La gestió de l'IVTM correspon a l'ajuntament del do micili 
que consti en el permís de circulació del vehicle, de 
manera que es confereix a la dada del domicili lega l dels 
titulars dels vehicles una gran transcendència, fin s al 
punt de determinar quin ajuntament és el competent per 
l'exacció del tribut. 
 
Per això, resulta imprescindible que la dada del do micili 
dels titulars dels vehicles que consta en el Regist re de 
Vehicles i, conseqüentment, en el permís de circula ció, 
estigui actualitzat. 
 
 



 
 
 
 
 
 
L'objectiu de qualitat de servei als administrats q ue 
presideix l'actuació dels ajuntaments, obliga a seg uir 
avançant en la col·laboració mantinguda amb el JCT en els 
últims anys, col·laboració que ha donat bons result ats, per 
aconseguir que desapareguin els problemes i incidèn cies que 
continuen produint-se en la gestió tributària. 
 
Les entitats locals que tinguin encomanada o delega da la 
gestió de l'Impost sobre vehicles de tracció mecàni ca també 
podran col·laborar en la tasca d'actualització de l es dades 
que obren en els Registres de Vehicles i de Conduct ors i 
Infractors corresponents al domicili dels interessa ts, a la 
qual cosa s'interessarà l'ompliment pel ciutadà de la 
sol·licitud de duplicat del permís de circulació o de 
conducció per canvi de domicili que figura al'annex  III 
d'aquest Conveni. 
 

V 
 
Cal facilitar la baixa definitiva de determinats ve hicles 
amb certa antiguitat, sense documentació, i fins i tot de 
vehicles abandonats o que van ser lliurats per a 
desballestament en el seu dia sense haver sol·licit at 
l'anotació de la baixa en el Registre general de ve hicles, 
a través d'informació subministrada per l'Ajuntamen t a les 
Direccions Provincials i locals de Trànsit. D'aques ta 
situació, en alguns casos, l'Ajuntament tindrà cone ixement 
de manera directa i en altres a través de la inform ació que 
al seu torn els ha estat facilitada per qualsevol a utoritat 
competent. Amb aquestes baixes, que podríem anomena r "per 
depuració", s'aconseguiria adequar la informació co ntinguda 
en el Registre a la situació real del vehicle, alho ra que 
s'evitaria l'increment any rere any d'un deute "dif ícilment 
cobrable" ja que l'impost es segueix meritant mentr e el 
vehicle segueixi donat d'alta en aquest Registre. 
 
D'aquesta manera, es tramitarían directament aquest s 
expedients de baixa evitant que el contribuent hagi  de 
desplaçar-se a la corresponent Direcció. 
 

VI 
 
 



 
 
 
 
En el marc de col·laboració mútua que ha de presidi r les 
relacions entre les administracions públiques i con forme al 
principi estableix l'article 4, apartat 1, c), de l a Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les  
administracions públiques i del procediment adminis tratiu 
comú, els representants de les dues parts considere n que 
seria molt beneficiós per al compliment dels seus 
respectius fins, l'establir un protocol estable 
d'intercanvi d'informació i col·laboració entre les  
entitats locals i les prefectures provincials i loc als de 
Trànsit en matèria de gestió dels censos de vehicle s i de 
conductors / infractors, així com en el que afecti la 
gestió tributària de l'IVTM ia la baixa definitiva de 
determinats vehicles. 
 
Per tot això, els reunits, subscriuen el present Co nveni de 
col·laboració entre la JCT i la FEMP, a l'empara de l que 
estableix l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de  
novembre, de règim jurídic de les Administracions P úbliques 
i del procediment administratiu comú, amb subjecció  a les 
següents 
 

CLÀUSULES 
 

Primera.- Objecte del Conveni 
 
Aquest Conveni té per objecte la creació d'un marc 
suficient per a la col·laboració i l'intercanvi 
d'informació entre les entitats locals i l'organitz ació 
perifèrica de l'organisme autònom JCT, en les matèr ies que 
comprenguin la gestió censal pel que fa als registr es de 
Vehicles i de Conductors i Infractors, així com en el que 
afecti la gestió tributària de l'IVTM, d'acord amb el que 
preveu l'expositiu IV d'aquest Conveni i la col·lab oració 
per a la baixa definitiva de determinats vehicles. 
 
Aquest Conveni de Col·laboració no suposa renúncia a les 
competències de cada Administració intervinent, ni afecta 
altres acords o col·laboracions que puguin existir 
actualment entre ambdues administracions. 
 
Segona.- Sistema d'adhesió al Conveni 
 
Cada entitat local, a través del seu òrgan de gover n, 
enviarà a la Direcció Provincial o Local de Trànsit  



 
 
 
 
 
corresponent al seu àmbit territorial la sol·licitu d 
d'adhesió plena i sense condicions al present Conve ni, en 
el model que s'inclou com a annex I (Sol·licitud 
d'Adhesió). 
 
L'acceptació d'aquesta adhesió, previs els tràmits interns 
oportuns, ha de fer el cap provincial o local de Tr ànsit i, 
posteriorment, comunicada a l'Entitat Local per con ducte de 
la FEMP ia la Direcció General de Trànsit. 
 
Realitzats els tràmits descrits es procedirà a la 
subscripció del Protocol d'adhesió en el model que s'inclou 
com a annex II al present Conveni entre l'entitat l ocal i 
el cap provincial o local de Trànsit. 
 
Tercera.- Obligacions de les Direccions Provincials  i 
locals de Trànsit 
 
1. Mantenir actualitzades les dades dels domicilis 
corresponents al cens de vehicles i de conductors e n els 
registres de vehicles i de conductors i infractors.  
 
2. Convenir amb l'entitat local corresponent (Ajunt ament, 
Diputació, Cabildo, Consell Insular, segons els cas os) el 
sistema en què s'hagin d'efectuar les comunicacions  dels 
nous domicilis, promovent en la mesura que sigui po ssible 
la utilització de mitjans telemàtics (arxiu informà tic, 
correu electrònic, etc.) Si no és possible, es pode n 
utilitzar altres mitjans com el correu, fax, etc .. . 
 
3. Anotar en el Registre de Vehicles i en el de con ductors 
i infractors els canvis de domicili en el termini d e deu 
dies hàbils des de la recepció de la comunicació, i  expedir 
un nou permís de circulació. 
 
4. Convenir amb l'entitat local el sistema d'accés a les 
dades que sobre els vehicles matriculats consten en  el 
Registre de Vehicles, fomentant l'ús de sistemes te lemàtics 
o l'enviament, si escau, de les dades en format ele ctrònic. 
 
5. Fomentar la institucionalització de la presència  de 
llocs de treball i d'atenció al públic de les entit ats 
locals en les dependències de les Direccions Provin cials i 
locals de Trànsit. 



 
 
 
 
 
6. Posar a disposició de l'entitat local, durant la  primera 
quinzena de cada mes, les variacions produïdes en e l mes 
anterior corresponents als vehicles sempre que ting uin 
transcendència tributària per a la gestió de l'IVTM , 
fomentant en la mesura que sigui possible que la 
comunicació es faci mitjançant la utilització de si stemes 
telemàtics. 
 
7. Convenir amb l'entitat local corresponent el sis tema en 
què s'ha d'efectuar la comunicació de les baixes pe r 
depuració, promovent l'ús de mitjans telemàtics. 
 
8. Remetre a la FEMP les instruccions dictades per la 
Direcció General de Trànsit que afecten la gestió 
tributària en matèria de l'IVTM. 
 
Quarta.- Obligacions de l'entitat local 
 
1. Instar els ciutadans que acudeixin a empadronar- se la 
complimentació del model de sol·licitud de duplicat  per 
canvi de domicili del permís de circulació o del pe rmís de 
conducció que s'inclou com a annex III d'aquest Con veni o, 
si s'escau, incloure en el model oficial establert l'efecte 
de sol·licitud de certificat d'empadronament una ca sella 
que el ciutadà pugui ratllar amb la llegenda següen t: "amb 
aquesta sol·licitud autoritzo a l'Ajuntament de 
..................... ............ a que comuniqui a la 
Direcció Provincial o Local de Trànsit el canvi de domicili 
del meu permís de circulació o de conducció". 
 
2. Comunicar a la Direcció Provincial o Local de Tr ànsit 
corresponent al seu àmbit territorial els canvis de  
domicili en un termini màxim de deu dies hàbils des  que 
tingui entrada la sol·licitud. 
 
3. Convenir amb la Direcció Provincial o Local de T rànsit 
corresponent el sistema en què s'hagin d'efectuar l es 
comunicacions dels nous domicilis, promovent en la mesura 
que sigui possible la utilització de mitjans telemà tics 
(arxiu informàtic, correu electrònic, etc). Si no é s 
possible, es poden utilitzar altres mitjans com el correu, 
fax, etc ... 
 
 



 
 
 
 
 
4. Convenir amb la Direcció Provincial o Local de T rànsit 
el sistema d'accés a les dades que sobre els vehicl es 
matriculats consten en el Registre de Vehicles, fom entant 
l'ús de sistemes telemàtics o l'enviament, si escau , de les 
dades en format electrònic. 
 
5. Convenir amb la Direcció Provincial o Local de T rànsit 
dels mitjans per a la remissió de les variacions re latives 
als vehicles sempre que tinguin transcendència trib utària 
per a la gestió de l'IVTM, fomentant en la mesura q ue sigui 
possible la realització de les comunicacions a trav és de 
mitjans telemàtics. 
 
6. Convenir amb la Direcció Provincial o Local de T rànsit 
corresponent el sistema en què s'ha d'efectuar la 
comunicació de les baixes per depuració, promovent l'ús de 
mitjans telemàtics. 
 
7. Comprovar el compliment dels requisits legalment  
previstos per sol · licitar el canvi de domicili de l permís 
de circulació o de conducció per part de l'interess at. 
 
8. Recollir el permís de circulació del vehicle, qu e serà 
remès a la Direcció Provincial o Local de Trànsit 
corresponent i lliurar al sol·licitant del canvi de  
domicili una fotocòpia d'aquell degudament confront ada en 
el qual s'estamparà una diligència d'acord amb el f ormat i 
contingut prevists en l'annex IV. 
 
Cinquena. - Naturalesa 
 
Aquest Conveni té naturalesa administrativa i es tr oba 
entre els supòsits expressament exclosos de l'àmbit  
d'aplicació del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de  
Contractes de les Administracions Públiques, segons  es 
determina en l'article 3.1.c). 
 
Sisena. - Termini de vigència i causa de resolució 
 
Aquest Conveni entrarà en vigor l'endemà de la seva  
signatura i tindrà vigència per un any, que es pror rogarà 
de manera automàtica per idèntic termini, llevat qu e es 
resolgui per alguna de les causes següents: 



 
 
 
 
 
 
- Mutu acord de les parts manifestat per escrit. 
 
- Denúncia feta per qualsevol de les parts, amb tre s mesos 
d'antelació. 
 
- Incompliment greu de qualsevol de les parts dels acords 
del Conveni. 
 
Setena.- Finançament 
 
Aquest Conveni no genera obligacions econòmiques pe r a cap 
de les parts signants. 
 
Vuitena.- Comissió de seguiment 
 
Per tal de coordinar les activitats necessàries per  a 
l'execució d'aquest Conveni, així com per fer-ne 
supervisió, seguiment i control, es crearà una Comi ssió 
Mixta de Coordinació i Seguiment composta per tres 
representants de la JCT, nomenats pel director gene ral de 
Trànsit, i altres tres de la FEMP, nomenats pel seu  
president. 
 
Com a assessors, amb dret a veu, podran incorporar 
qualssevol altres funcionaris que es consideri nece ssari. 
 
Tindrà, entre altres, la facultat de resoldre els p roblemes 
d'interpretació i compliment d'aquest Conveni. A aq uest 
efecte, s'aplicaran els principis de la Llei de Con tractes 
de les Administracions Públiques, per resoldre els dubtes i 
llacunes que poguessin plantejar, d'acord amb el qu e preveu 
l'article 3, apartat 2. 
 
La Comissió es reunirà a instància de qualsevol de les 
parts i, com a mínim, un cop cada sis mesos, per ex aminar 
els resultats i incidències de la col·laboració rea litzada. 
 
Novena.- Qüestions ligitiosas  
 
Les qüestions ligitiosas que puguin sorgir en la 
interpretació i compliment d'aquest Conveni i que n o siguin 
resoltes per la Comissió de Coordinació i Seguiment , se  
 



 
 
 
 
 
sotmetran al coneixement i competència de l'ordre 
jurisdiccional contenciós-administratiu. 
 
Així ho acorden i signen en dos exemplars en el llo c i data 
al principi indicats. 
 
 
 
 
 


