
 
 
 
 
 
 
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 
22 DE MARÇ DE 2011, PER L´AJUNTAMENT EN PLE. 
 
A Santa Eugènia a vint-i-dos de març de dos mil onze, es 
reuneix amb l´oportuna convocatòria, al Saló de sessions de 
la Casa Consistorial, l´Ajuntament en Ple sota la 
presidència del Sr. Batle i amb l´assistència del Sr. 
Secretari, a fi de celebrar una sessió ordinària en primera 
convocatòria. 
 
SENYORS ASSISTENTS: Batle-President, Sr. Guillem Crespí 
Sastre; Regidors: Sra. Jacqueline Volait Matrat, Sr. 
Llorenç Cabot Campins, Sr. Sebastián Alorda Roig, Sr. 
Llorenç Sastre Crespí, Sr. Francisco Casellas Femenias, Sr. 
Antoni Coll Ballester, i Sra. Sebastiana Sastre Coll. 
Excusa la seva absència el regidor Sr. Miquel Angel Coll 
Canyelles. 
 
Essent les 20.30 hores el Sr. Batle declara oberta la 
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent: 
 
LECTURA I APROVACIÓ DE LA SESSIO ANTERIOR.- L’acta de la 
sessió ordinària celebrada el dia 1 de febrer de 2011 és 
aprovada per unanimitat. 
 
CORRESPONDÈNCIA, DISPOSICIONS OFICIALS, DECRETS BATLIA, 
ACTUACIONS BATLIA.- Per part de l’infrascrit es dóna compte 
de la següent correspondència i disposicions oficials: 
 
-D’un escrit del Jutjat Contenciòs-Administratiu núm. 1 de 
Palma de Mallorca, en el que ens remet la sentència núm. 
60/2011 en relació a la concessió de la llicència d’obres 
al Sr. Josep Mulet Canals al c/ Olleries, 47. 
 
-D’un escrit de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat 
en el que ens remet un informe i denúncia en relació a la 
construcció d’un punt verd a un solar ubicat al c/ 
S’Estació entre els números 48 i 50, sense autorització del 
propietari. 
 
-Del Decret de Batlia de data 27 de gener de 2011, de 
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al 
polígon 2 parcel·la núm. 824. 



 
 
 
 
 
-Del Decret de Batlia de data 28 de gener de 2011, de 
nomenar a la Sra. Eugenia Cañellas Gallego per desenvolupar 
el lloc de professora de l’Aula de Música Municipal.  
 
-Del Decret de Batlia de data 18 de febrer de 2011, de 
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al c/ Ses 
Alqueries, núm. 11-B. 
 
-Del Decret de Batlia de data 21 de febrer de 2011, per 
devolució de la quantitat de 1.675,44 euros en concepte de 
quantitat indegudament percebuda de la compensació 
econòmica per l’abonament de retribucions càrrec electe. 
 
-Del Decret de Batlia de data 22 de febrer de 2011, de 
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al 
polígon 2 parcel·la núm. 865. 
 
-Del Decret de Batlia de data 22 de febrer de 2011, de 
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al 
polígon 1 parcel·la núm. 316. 
 
-Del Decret de Batlia de data 23 de febrer de 2011, de 
suspensió d’obres per executar-se sense llicència al 
polígon 2 parcel·la núm. 51 - 54. 
 
APROVACIÓ INICIAL CATÀLEG DE PATRIMONI PER PRESCRIPCIONS DE 
PATRIMONI.- Pren la paraula el Sr. Batle, el qual vist 
l’informe de Secretaria i el dictamen favorable emès per la 
Comissió Informativa General en la seva reunió del passat 
dia 15 d’aquest mes de març, proposa al Ple: 
 

- Aprovar inicialment el catàleg de patrimoni resultant 
de l’acord de la sessió del dia 24 de setembre de 2010 
de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric. 

- Exposar-ho al públic per termini d’un mes mitjançant 
la inserció d’anuncis en el tauló d’edictes, BOIB  i 
en un diari no oficial de la Comunitat Autònoma a 
efectes de reclamacions. 

 
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Batle 
diu que es torna a fer una nova aprovació inicial com a 
resultat de les prescripcions assenyalades per la 
Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 



 
 
 
 
 
Patrimoni Històric en el seu acord de data 24 de 
setembre de 2010, pel que s’ha hagut d’incloure nous 
immobles i jaciments arqueològics al catàleg aprovat 
provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en data 30 de 
març de 2010. 
 
Diu el Sr. Batle que al ser el catàleg de patrimoni un 
instrument complementari de les Normes Subsidiàries,es 
farà l’aprovació provisional dels dos instruments, 
catàleg i revisió de les NNSS. 
 
El regidor Sr. Coll Ballester, com a portaveu del grup 
municipal Entesa per Santa Eugènia- Unió Mallorquina, 
diu que el seu grup votarà a favor de l’aprovació 
inicial. 
 
Sotmesa a votació la proposta de Batlia d’aprovació del 
catàleg de patrimoni, la mateixa es aprovada per 
unanimitat dels assistents.  

 
PLA D’ACCIÓ AGENDA LOCAL 21.- Pren la paraula el Sr. Batle, 
el qual vist el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa General emès en la seva reunió del passat dia 
15 de març, proposa al Ple:  
 

- Aprovar el Pla d’acció agenda local 21. 
- Facultar al Sr. Batle per a la signatura de quants de 

documents siguin precisos per a l’execució de 
l’ementat Pla. 

 
  Abans de sotmetre la proposta a votació, pren la paraula 
el regidor Sr. Coll Ballester, com a portaveu del grup 
municipal Entesa per Santa Eugènia -Unió Mallorquina, el 
qual diu que al seu grup li sembla bé el pla tota vegada 
que s’han llevat certes actuacions que per la situació 
econòmica eren difícils de dur a terme, considera que serà 
difícil dur a terme la creació d’un parc verd o el 
col·lector de Ses Coves. Així hi tot son escèptics en que 
es pugui complir el 100 per 100. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Batle el qual diu que 
es difícil que s’executin aquestes actuacions durant l’any 
2011, però que s’han fet gestions com  en el cas dels 
col·lectors de Ses Coves, perquè ens subvencionin la  



 
 
 
 
 
instal·lació en diferents anualitats, encara que 
l’Ajuntament hagi d’avançar els diners, però que inclús 
aquesta modalitat de conveni per finançar l’actuació no ha 
estat viable.  
  
Dita proposta es aprovada per unanimitat dels assistents 
que representen la majoria absoluta legal dels membres de 
la Corporació.  
 
 
CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA, LA CONSELLERIA DE 
PRESIDÈNCIA, L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA I EL COL·LEGI 
OFICIAL DE VETERINARIS DE LES ILLES BALEARS, EN MATÈRIA 
D’ANIMALS DE COMPANYIA.- Pren la paraula el Sr. Batle, el 
qual vist el dictamen emès per la Comissió Informativa 
General en la sessió del passat dia 15 de març, proposa al 
Ple: 
 

- Aprovar el Conveni, que s’adjunta com annex a aquesta 
acta formant part integrant de la mateixa, entre el 
Consell de Mallorca,la Conselleria de Presidència, 
l’Ajuntament de Santa Eugènia i el Col·legi Oficial de 
Veterinaris de les Illes Balears, en matèria d’animals 
de companyia. 

- Facultar al Sr. Batle per a la signatura de l’esmentat 
Conveni. 

 
Sotmesa a votació la proposta d’aprovació del Conveni, la 
mateixa es aprovada per unanimitat dels assistents. 

 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D’INNOVACIÓ, 
INTERIOR I JUSTICIA I L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGENIA PER A 
LA COORDINACIÓ POLICIAL, LA MILLORA DE LA SEGURETAT PÚBLICA 
I SUPORT A LA POLICIA TURISTICA.- Pren la paraula el Sr. 
Batle, el qual vist el dictamen emès per la Comissió 
Informativa General en la sessió del passat dia 15 de març, 
proposa al Ple: 
 

- Aprovar el Conveni, que s’adjunta com annex a aquesta 
acta formant part integrant de la mateixa, entre la 
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia i 
l’Ajuntament de Santa Eugènia. 

 



 
 
 
 
 
 

- Facultar al Sr. Batle per a la signatura de l’esmentat 
Conveni.     

 
MODIFICACIÓ DEL NOM D’UNA PART DEL CARRER SA COSTA PEL NOM 
DE “BARTOMEU CANYELLES COLL”.- Pren la paraula el regidor 
Sr. Coll Ballester, portaveu del grup municipal Entesa per 
Santa Eugènia-Unió Mallorquina, el qual dóna lectura a la 
següent moció: 
 
-Duim a plenari una iniciativa ciutadana del grup de 
recerca Son Ventura. 
 
-Dia 12 d’abril de 1928, a iniciativa popular, l’Ajuntament 
presidit pel Batle Sebastià Llabrés, va atorgar el nom de 
Bartomeu Canyelles Coll al carrer fins a aquell moment 
conegut com “Cale Monte”, avui carrer d’es Puig. El carrer 
d’Es Puig actualment es bifurca en dos, parlam de la part 
de davant Can Serra, precisament allà on va néixer Bartomeu 
Canyelles. 
 
-Qui era Bartomeu Canyelles Coll? 
 
-Va néixer el 1877. 
-A finals del segle XIX la societat mallorquina patia una 
forta recessió econòmica. Això, afegit a la fil·loxera, que 
afectava les vinyes i per tant, l’economia i la guerra de 
Cuba, va provocar l’emigració de moltes persones. El 1905 
deixà Santa Eugènia i emigrà als EUA, on el desenvolupament 
econòmic i social era molt superior a Espanya. 
 
-No s’ha trobat cap precedent d’emigració mallorquina als 
EUA, abans de Bartomeu Canyelles Coll. Si que es registren 
emigracions a països de sudamèrica. 
 
-Va ser admés com a obrer a una mina de carbó al 
departament de Prudence West Virginia. El carbó era el 
motor de la indústria americana. 
 
-Bartomeu Canyelles es va guanyar el respecte dels 
directors tècnics de la mina. Una vegada après l’idioma i 
consolidada la feina retornà a Santa Eugènia a cercar 
altres companys que com ell estaven en la misèria. Els guià 
 



 
 
 
 
 
 
als EUA, va ser el seu intèrpret i protector durant la seva 
estada a Amèrica. 
 
-El 1914 mor en accident laboral. 14 anys després el poble 
de Santa Eugènia es mobilitzà per donar-li un nom. 
 
-Sense entrar a valorar les causes de per què es va 
modificar el nom del carrer durant els anys 80, avui 
sol·licitam la recuperació del nom “Bartomeu Canyelles 
Coll” pel carrer Es Puig. Perquè forma part del nostre 
patrimoni històric i per honorar a tots els treballadors 
que, com en Bartomeu Canyelles, en Tomeu “Serra”, deixaren 
la seva terra cercant la prosperitat. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Batle el qual diu que el 
seu grup no té inconvenient sempre i quan s’obri un termini 
d’informació pública de trenta dies, i en el cas de que no 
hi hagi reclamacions dit acord quedarà elevat a definitiu 
sense necessitat d’adoptar un nou acord.  
   
PRECS I PREGUNTES.- Pren la paraula el regidor Sr. Coll 
Ballester, com a portaveu del grup municipal Entesa per 
Santa Eugènia -Unió Mallorquina, el qual formula els 
següents precs i preguntes: 
 

1) Quina es la tramitació de la revisió de les Normes 
Subsidiàries, una vegada rebut l’informe de la 
Comissió Balear de Medi Ambient. 

2) Prega que es senyalitzi el Passatge Can Llarg ja que 
l’indicador de plàstic no hi és i la placa está molt 
endinsada. 

3) Pregunta que s’està fent al final del carrer de 
S’Estació. 

4) Prega que es retiri la brutor que hi ha al mig des 
Camp den Sec. 

5) L’entrada al Parc Verd situat a la Camada des Terme 
va amb targeta, pel que pregunta a qui s’ha repartit 
i com s’ha repartit. 

 
A la primera de les preguntes, el Sr. Batle contesta que 
s’exposarà al públic el catàleg de patrimoni pel termini 
d’un mes, i després es farà l’aprovació conjunta de la 
revisió de les Normes i el catàleg i es remetrà al Consell 



 
 
 
 
 
 
 
de Mallorca perquè procedesqui a fer l’aprovació 
definitiva. 
 
Al prec de Can llarg, el Sr. Batle contesta que es posarà 
la senyal. 
 
A la tercera, el Sr. Batle contesta que s’ha hagut de 
construir un mur de contenció per evitar que l’aigua entri 
dins la finca de Son Mascaró ja que impedeix que es pugui 
conrear. 
 
A la quarta, el Sr. Batle contesta que estam pendents de  
IBANAT perquè ho desbrossin. 
 
A la cinquena, el Sr. Batle contesta que tots els veïns de 
la Camada d’es Terme, Camí de Muntanya, Camí de s’Hostalet, 
Camada de Sa Torre i tenen accés.   
 
I, sense haver més assumptes a tractar el Sr. President 
aixeca la sessió essent les vint hores i cinquanta cinc 
minuts, de tot el qual com a Secretari donc fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA, LA CONSELLERIA DE 
PRESIDÈNCIA, L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGENIA I EL COL·LEGI 
OFICIAL DE VETERINARIS DE LES ILLES BALEARS, EN MATERIA 
D’ANIMALS DE COMPANYIA. 
 
Parts 
 
Francesca Armengol i Socias, presidenta del Consell de 
Mallorca, en virtut de l’article 34.1 b de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i en 
l’exercici de les facultats que li atribueix l’article 9.2 
q de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars. 
 
Albert Moragues i Gomila, conseller de Presidència del 
Govern de les Illes Balears, en l’exercici de les facultats 
que li atribueix l’article 11c de la Llei 3/2003, de 26 de 
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 
 
Guillem Crespí Sastre, Batle de l’Ajuntament de Santa 
Eugènia, en virtut de l’acord del Ple del dia 16 de juny de 
2007. 
 
Ramón García Janer, president del Col·legi Oficial de 
Veterinaris de les Illes Balears, en compliment de les 
funcions que li atribueixen els Estatuts generals de 
l’organització Col·legial Veterinària Espanyola, aprovats 
pel Reial Decret 1840/2000, de 10 de desembre. 
 
Antecedents 
 
1-El 26 d’agost de 2006 es va firmar el Conveni entre la 
Conselleria d’Agricultura i Pesca i el Col·legi Oficial de 
Veterinaris de les Illes Balears (COVIB), per a la gestió 
del Registre d’Identificació d’Animals de Companyia de les 
Illes Balears (RIACIB), en virtut de l’article 4.2 de 
l’Ordre del Conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria del 
dia 21 de maig de 1999 per la qual es regula la 
identificació d’animals de companyia a les Illes Balears 
(BOCAIB núm. 74, de 08-06-1999). 
 
2-El Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears, 
en compliment i execució de les obligacions imposades en el 
Conveni esmentat i de conformitat amb l’Ordre de 21 de maig  



 
 
 
 
 
de 1999, ha posat en marxa un servei d’accés a la base de 
dades del Registre d’Identificació d’Animals de Companyia 
de les Illes Balears mitjançant un programa informàtic amb 
interfície web, amb accés a través de la pàgina web del 
COVIB. 
 
3-Amb la finalitat d’oferir als ajuntaments un servei de 
consulta per Internet de les dades incloses en el RIACIB, i 
en els termes previstos tant a l’article 4.3 de l’Ordre del 
conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria de 21 de maig 
de 1999, com a l’article 30 de la Llei 1/1992, de 8 
d’abril, de protecció d’animals domèstics de les Illes 
Balears, es firma aquest Conveni de col·laboració. 
 
4-El Consell de Mallorca subscriu aquest Conveni de 
cooperació en virtut de l’article 55 d de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 
atenent l’article 2 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de 
consells insulars. 
 
Les parts en reconeixen mútuament la capacitat legal 
necessària per formalitzar aquest Conveni d’acord amb les 
següents 
 
Clàusules 
 
Primera 
Objecte 
 
L’Objecte d’aquest Conveni és definir la col·laboració 
entre les parts per establir les condicions d’accés de 
l’Ajuntament de Santa Eugènia a la informació continguda en 
la base de dades del Registre d’Identificació d’Animals de 
Companyia de les Illes Balears (RIACIB), a fi que pugui 
disposar d’aquesta informació i exercir les competències 
municipals recollides en l’Ordre del conseller 
d’Agricultura, Comerç i Indústria de 21 de maig de 1999; la 
Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció d’animals domèstics 
de les Illes Balears; la Llei 50/1999, de 23 de setembre, 
sobre el règim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos, i la resta de normativa sobre 
animals de companyia. 
 
Segona 



 
 
 
 
 
 
Autorització de la Conselleria de Presidència a 
l’Ajuntament de Santa Eugènia 
 
La Conselleria de Presidència autoritza l’Ajuntament de 
Santa Eugènia perquè pugui accedir a la informació 
continguda en la base de dades del Registre d’Identificació 
d’Animals de Companyia de les Illes Balears (RIACIB) per a 
l’exercici de les seves competències. 
 
Tercera 
Actuacions que ha de dur a terme l’Ajuntament de Santa 
Eugènia 
 
L’Ajuntament de Santa Eugènia, en virtut d’aquest Conveni, 
està autoritzat a consultar la base de dades del Registre 
d’Identificació d’Animals de Companyia de les Illes Balears 
(RIACIB), amb les finalitats següents: 
 
-Elaborar els censos municipals d’animals de companyia. 
-Confeccionar el Registre d’Animals Potencialment 
Perillosos censats en el seu municipi. 
-Dur a terme les tasques pròpies en relació amb la 
identificació d’animals extraviats o abandonats. 
 
L’Ajuntament es compromet a: 
 
-No utilitzar les dades personals recollides i tractades 
per a finalitats diferents d’aquelles per a les quals van 
ser recollides, i per a les quals compten amb cobertura 
normativa. 
-Mantenir el secret de les dades de caràcter personal tant 
en el moment d’accés com en el del tractament i 
posteriorment. 
-Utilitzar la informació esmentada únicament per a la 
finalitat recollida en la normativa i exigir el mateix 
nivell de compromís a qualsevol persona que, dins de la 
seva organització, participi en qualsevol fase del 
tractament de les dades facilitades pel RIACIB. 
-Mantenir el caràcter confidencial, personal i 
intransferible de les claus d’accés i la contrasenya 
facilitades a l’Ajuntament per accedir al RIACIB, i fer 
responsable de l’ús correcte d’aquestes la persona 
designada per a la seva utilització. Aquestes claus i  



 
 
 
 
 
contrasenyes constitueixen els elements de seguretat que 
permeten autenticar i protegir els accessos a la base de 
dades del RIACIB. Aquestes claus fan de signatura en 
qualsevol procés de l’aplicació. 
-Accedir a través de la web del COVIB al RIACIB amb les 
garanties que assegurin el compliment de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, i del Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de 
la Llei orgànica esmentada. 
-Desenvolupar totes aquelles accions dirigides al 
compliment de l’article 14 de la Llei 1/1992, de 8 d’abril, 
de protecció d’animals domèstics de les Illes Balears, 
referents al cens municipal, com també les destinades a 
fomentar i impulsar la identificació obligatòria dels 
animals de companyia que resideixen en el seu terme 
municipal, i a dur a terme els controls corresponents i 
desenvolupar les competències pròpies en matèria 
sancionadora quan sigui necessari, com també a aprovar i 
publicar, en el termini d’un any, una ordenança municipal 
relativa als animals de companyia. 
 
Quarta 
Actuacions que ha de dur a terme el Col·legi de Veterinaris 
de les Illes Balears 
 
El Col·legi de Veterinaris de les Illes Balears, d’acord 
amb el Conveni de gestió del Registre d’Identificació 
d’Animals de Companyia de les Illes Balears (RIACIB), es 
compromet a: 
 
-Dur la gestió el Registre d’Identificació d’Animals de 
Companyia de les Illes Balears; l’edició i la distribució 
dels documents; la introducció de les dades; la comprovació 
i el control de les dades introduïdes; l’actualització de 
les dades; el manteniment i la custòdia dels arxius i 
qualsevol actuació necessària per poder dur a terme un 
funcionament correcte del Registre. 
-Dissenyar, posar en funcionament i mantenir la base de 
dades del Registre d’Identificació d’Animals de Companyia 
de les Illes Balears mitjançant un programa informàtic amb 
interfície web amb accés a través de la web del COVIB, 
segons el Conveni de gestió del Registre d’Identificació 
d’Animals de Companyia de les Illes Balears. 



 
 
 
 
 
 
-Facilitar les claus d’usuari i la contrasenya a la persona 
designada com a autoritzada per l’Ajuntament, perquè pugui 
accedir al RIACIB des de la pàgima web del COVIB, i en 
conseqüència tenir accés al nom, telèfon i adreça del 
propietari d’un animal registrat en el RIACIB, introduint 
el número de microxip per als supòsits d’animals abandonats 
o extraviats en el seu terme municipal, com també a totes 
les dades dels animals censats en el seu municipi als 
efectes d’elaborar els censos canins o d’animals de 
companyia municipals i per a la confecció del Registre 
d’Animals Potencialment Perillosos. 
 
El sistema informàtic del RIACIB ha de deixar constància, a 
través de la clau d’accés, de tots els processos fets per 
l’Ajuntament, amb indicació expressa del motiu de la 
consulta i l’hora i la data d’aquesta. 
 
Cinquena 
Actuacions que ha de dur a terme el Consell de Mallorca 
 
El Consell de Mallorca ha de subministrar un lector de 
microxips a l’Ajuntament de Santa Eugènia, previ aprovació 
de l’oportú expedient de despesa. 
 
Sisena 
Seguiment i interpretació del Conveni 
 
Amb la finalitat de fer un seguiment conjunt i garantir el 
bon funcionament d’aquest Conveni, es crea una Comissió de 
Seguiment integrada per set membres: dos en representació 
de la Conselleria de Presidència, dos en representació del 
Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears, dos 
en representació dels ajuntaments de Mallorca, designats 
per la Federació de Municipis (FELIB), i un en 
representació del Consell de Mallorca. 
 
Setena 
Vigència i extinció 
 
Aquest Conveni té efectes des de la signatura fins al 31 de 
desembre de 2011 i s’entendrà prorrogat per anys 
consecutius si cap de les parts el denúncia de manera 
fefaent a les altres parts i amb una antelació mínima de  



 
 
 
 
 
dos mesos a l’acabament de la vigència del mateix, 
exceptuant l’obligació del Consell de Mallorca ja que 
aquesta s’entendrà complida amb l’entrega del lector de 
microxips. 
 
Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en 
quatre exemplars. 
 
Palma, 
 
Pel Consell de Mallorca,      Per la Conselleria de Presidència, 
 
 
 
Per l’Ajuntament de Santa Eugènia,Pel Col·legi Oficial de Veterinaris, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D’INNOVACIÓ, 
INTERIOR I JUSTICIA I L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGENIA PER A 
LA COORDINACIÓ POLICIAL, LA MILLORA DE LA SEGURETAT PÚBLICA 
I SUPORT A LA POLICIA TURISTICA. 
 
 
Parts 

Pilar Costa Serra, consellera d’lnnovació, Interior i 
Justícia del Govern de les Illes Balears, nomenada 
mitjançant el Decret 14/2009, de 14 de setembre, del 
president de les Illes Balears (BOIB núm. 135, de 15 de 
setembre), en nom i representació de l’Administració de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears, en virtut del que 
disposen els apartats b i c de l’article 11 i 80.4 de la 
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les llles 
Balears, sobre competència per autoritzar i subscriure 
convenis de coI·laboració amb les administracions 
territorials. 

Guillem Crespí Sastre, batle de l'Ajuntament de Santa 
Eugènia, en nom i representació d’aquest ajuntament, en 
virtut dels apartats b i s de l’article 21.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i de l’article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. 

Antecedents 

1-La Comunitat Autònoma de les llles Balears té competència 
exclusiva en matèria de coordinació de policies locals i 
altres facultats en relació amb les policies locals, en els 
termes que estableixi una llei orgànica (article 30.19 de 
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears), com també la 
competència de desplegament Iegislatiu i l’execució en 
matèria de règim local (article 31.13 de l’Estatut 
d’autonomia de les llles Balears), dues competències que 
actualment exerceix la consellera d’Innovació, Interior i 
Justícia segons el Decret 11/2007, d’11 de juliol, 
modificat pel Decret 10/2010, de 9 de març modificat pel 
Decret 36/2010, de 2 de novembre, del president de les 
Illes Balears, que regula l’estructura orgànica bàsica 
d’aquesta Conselleria. 

 



 

 

 

 

 

2-Que, en desplegament del que preveu l’article 30.19 de 
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, esmentat abans, 
es dictà la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de 
policies Iocals, que estableix els principis generals de la 
coordinació de les policies locals de les Illes Balears, 
les pautes bàsiques que han de guiar la selecció, la 
formació i la promoció, com també els criteris 
homogeneïtzadors dels mitjans tècnics i materials d’aquest 
col·lectiu.  

3-L’article 10 de la Llei 6/2005, de 3 de juny, de 
coordinació de les policies Iocals de les Illes Balears, 
determina que la coordinació de l’actuació de les policies 
locals en l’àmbit  territorial de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears comprèn l’exercici, entre d’altres, de 
les funcions següents: l’establiment dels mitjans 
necessaris per garantir les funcions disposades en 
l’esmentada llei i en les disposicions reglamentàries; 
l’impuls de la coordinació de les actuacions dels 
rnunicipis de la comunitat autònoma en matèria de trànsit i 
seguretat viària. 

4-Totes aquestes funcions suposen que la comunitat autònoma 
ha de disposar d’informació suficient per conèixer el 
col·lectiu al qual s’estén la coordinació. Aquesta 
informació l’adquireix la comunitat autònoma a través de la 
informació del Registre de les Policies Locals previst en 
l’article 13 de la Llei esmentada i també a través de la 
informació aportada pels ajuntaments. Aquesta informació, 
perquè sigui fiable, ha de ser sistemàtica i similar per a 
tots els municipis. Una manera d’aconseguir-ho és establir 
les dades que els ajuntaments han de facilitar a la 
comunitat autònoma a través de models de memòries 
d’activitats i altres estadístiques.  

5-L’article 8, en relació amb l’article 29.2 de la Llei 
6/2005, de coordinació de les policies locals de les Illes 
Balears, esmentada abans, el qual disposa, entre d’altres: 
que els municipis de les Illes Balears, d’acord amb la seva 
realitat peculiar, poden crear, en les seves plantilles de 
personal funcionari, places de 

 

 



 

 

 

 

policia turístic. En els municipis sense cos de policia 
local les places seran de policies auxiliars turístics. La 
relació de servei d’aquests policies no pot tenir una 
durada superior a nou mesos i el nombre de places no pot 
excedir el 50% de la plantilla del cos de policia local 
corresponent o dos efectius en els municipis que no 
disposin de cos de policía local. 

6-En el marc d’aquesta competència, el projecte d’inversió 
denominat “Millora en l’organització, dotació i actuacions 
de les policies locals de les llles Balears” té l’objectiu, 
entre d’altres, de reforçar les plantilles de policia local 
dels municipis de les Illes Balears amb policia turística. 
Dins del “Pla Estratègic d’Actuacions per la coordinació de 
les Policies Locals”, la finalitat del projecte és augmentar 
la seguretat pública en les zones turístiques i en els 
municipis d’especial necessitat mitjançant l’augment dels 
efectius de la policia local dels ajuntaments, amb persones 
amb una formació adequada.  

7-L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases 
del règim local, preveu una autèntica clàusula general de 
competències a favor dels municipis, que els faculta per 
promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis 
públics que contribueixin a satisfer les necessitats i 
aspiracions de la comunitat veïnal, i estableix en 
l’apartat 2 una llista de matèries en què són competents 
els municipis i en què concorre, en qualsevol cas, el 
denominat «interès local», entre els quals hi ha la 
seguretat als llocs públics. La competència de seguretat 
als llocs públics permet als municipis disposar de cossos 
de policia local propis, a l’empara de l’article 51.1 de la 
Llei Orgànica 2/1986, de 10 de març, de forces i cossos de 
seguretat, que constituiran un cos únic, d’acord amb els 
articles 4, 5, 6 i 7 de la reiterada Llei 6/2005, de 
coordinació de les policies locals de les Illes Balears.  

8-Dins aquest context, en el període de l’any 2004 a l’any 
2010, municipis de les llles Balears, en consideració a la 
seva realitat socioeconòmica peculiar, varen crear en les 
seves plantillas de personal funcionari, places de policia 
turístic i en altres municipis sense cos de policia local 
places de policia auxiliar turístic, amb una duració anual 
màxima de nou mesos. Per a la coordinació i el finançament 
adequats d’aquest reforç de la seguretat pública, el  



 

 

 

 

 

conseller d’Interior va aprovar mitjançant les resolucions 
de 4 de març de 2005 (BOIB núm. 48, de 26 de març), 27 de 
març de 2006 (BOIB núm. 45, de 30 de març), 2 de juny de 
2008 (BOIB núm. 82, de 12 de juny) i 7 d’abril de 2010 
(BOIB núm. 56, de 13 de juny), el finançament parcial 
d’aquesta policia local mitjançant els convenis de 
col·laboració corresponents, ja que disposava a aquest 
efecte de les partides pressupostàries adients.  

9-Que, amb aquest objectiu, després de realitzar els 
oportuns estudis de les necessitats en la matèria dels 
municipis de menys de 2.000 habitants de les Illes Balears, 
per poder assumir les respectives competències en matèria 
de seguretat pública i viària amb més eficàcia, d’acord amb 
les seves possibilitats pressupostàries, la Conselleria 
d’lnnovació, Interior i Justícia vol col·laborar amb 
l'Ajuntament de Santa Eugènia, perquè durant 2011 pugui 
cobrir les seves places vacants de policia turística, les 
funcions de les quals estaran orientades a prestar un 
servei especial als residents i visitants de la nostra 
comunitat. Alhora la comunitat autònoma vol obtenir dels 
ajuntaments afectats la informació més àmplia sobre 
l’actuació de la policia local i turística durant l’any 
2011. 

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal 
necessària per formalitzar aquest Conveni, d’acord amb les 
següents 

Clàusules 

Primera. Objecte. 

a)L’objecte d’aquest conveni és potenciar la seguretat 
pública i l’assistència dels residents i visitants 
turístics mitjançant la coordinació i el funcionament de la 
policia turística en el municipi de Santa Eugènia durant 
l’any 2011, de conformitat amb l’article 15.2 apartat e) de 
la llei 3/2007, de 27 de març de la funció pública de la 
comunitat autònoma de les llles Balears.  

b)També és objecte d’aquest conveni l’intercanvi 
dinformació suficient, homogènia i eficaç, per tal de 
conèixer les activitats i la situació dels col·lectius als 
quals s’estén la coordinació de la policia local i 
turística durant l’any 2011.  



 

 

 

 

 

c)L’elaboració d’una memòria anual d’activitats de la 
policia local i turística per part de l’Ajuntament, a 
l’efecte de millorar l’exercici de les competències de 
coordinació que la Llei 6/2005, de 3 de juny, de 
coordinació de les policies locals de les Illes Balears, 
encarrega a la Conselleria d’Innovació, Interior i 
Justícia.  

d)Impuls de la millora de la coordinació de les policies 
Iocals de les Illes Balears. 

 

Segona. Règim de la policia turística. 

 

D’acord amb la normativa vigent, la policia turística 
objecte d’aquest conveni s’integra com a personal en règim 
de funcionari interí del cos de policia, que podrà prestar 
serveis durant un període màxim de nou meses l’any, i a 
l’efecte del conveni com a màxim fins al 31 de desembre de 
2011. Sense perjudici de les funcions que li corresponguin 
com a policia auxiliar, el policia auxiliar turístic en la 
seva tasca de patrullatge fará, preferentment, les funcions 
següents:  

a) Cooperar en la resolució de conflictes privats quan 
siguin requerits per fer-ho, en especial en l’àmbit 
turístic.  

b) Dur a terme funcions encaminades a la prevenció dels 
delictes i les faltes relacionades amb l’usuari 
turístic i el resident.  

c) Vigilar els espais públics especialment freqüentats 
pels residents del municipi.  

d) Actuar com a policia administrativa adreçada a 
l’activitat administrativa.  

e) Actuar com a policia informativa i assistencial i dur 
a terme la vigilància i el patrullatge en vies i 
espais públics. 

Tercera. Nombre de places assignades. 

a) A l’’efecte d’aquest conveni i del càlcul de la 
quantia màxima de l’aportació econòmica de la 
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia, el 



 

 

 

 

 

nombre de places assignades a l’Ajuntament de Santa Eugènia 
és 1 auxiliar de policia, d’acord el que estableix la 
Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia 
de 10 de març de 2011.  

b) Si l'Ajuntament vol cobrir més places que les 
indicades en el punt anterior ho podrá fer, però totes 
les despeses d’aquests nomenaments aniran a càrrec 
seu. 

Quarta. Compromisos i actuacions de cada una de les parts. 

a) La Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia, a fi 
d’aconseguir els objectius perseguits en aquest 
conveni, hi col·laborarà de la manera següent:  

- A través de l’Escola Balear d’Administració Pública 
mitjançant els cursos bàsics de formació dels policies 
turístics, de conformitat amb la llei 6/2005, de 3 de 
juny, de coordinació de les policies locals de les Illes 
Balears i la normativa vigent relacionada amb la 
matéria. 

- La gestió de la borsa permanent, establerta per 
resolució de la consellera d’Innovació, Interior i 
Justícia, de conformitat amb l’article 34 de la llei 
6/2005 de coordinació de les policies locals de les 
Illes Balears abans esmentada i la normativa vigent 
relacionada amb la màteria. 

- L’elaboració del model normalitzat de memòria 
d’activitats de la policia local i turística i la posada 
a disposició per a tots els ajuntaments, la recopilació 
de totes les dades i, si escau, la refosa general.  

- L’aportació econòmica máxima de 12.825 euros, a càrrec 
de la partida pressupuestària 16201 222C01 64000 10, 
distribuïda en les anualitats següents: 

Any 2011   8.550 euros 

Any 2012    4.275 euros 

Pel concepte següent: la quantia de 1425 euros al mes, 
durant any 2011 (màxim nou mesos), per cada plaça de 
policia auxiliar turístic nomenat d’acord amb el que 
disposa la clàusula tercera, considerada com a aportació al 
cost del salari mensual i referida, exclusivament, per  



 

 

 

 

 

 

aquells nomenaments de policies auxiliars turístics 
efectuats des de I’1 d’abril al 31 de desembre de 2011. 

b) L‘Ajuntament de Santa Eugènia, a fi d’aconseguir els 
objectius perseguits en aquest conveni, hi 
col·laborarà de la manera següent: 

- L’Ajuntament integrarà els polícies auxiliars turístics 
nomenats en la seva plantilla de policia local sota el 
comandament i la coordinació del cap del cos, el qual farà 
un seguiment i i control d’aquest personal perquè es 
dediqui, preferentment, a les funcions indicades en la 
clàusula segona. 

- L’Ajuntament determinarà les accions necessàries, 
respecte a la rotació dels torns de treball de la policia 
local, per tal d’assegurar la máxima cobertura del servei 
policia local dins del període horari de 24 hores. 

- L’Ajuntament pagarà mensualment el personal objecte 
d’aquest conveni d’acord amb les retribucions que tengui 
anualment establertes per al seu personal, i li facilitarà 
l’equipament que pertoqui de conformitat amb la normativa 
vigent. 

- L’Ajuntament es compromet a presentar els justificants de 
les despeses que es derivin d’aquest conveni en els 
terminis establerts. 

- En el termini dels deu dies després de la presa de 
possessió dels policies auxiliars turístics, l’Ajuntament 
trametrà a la Direcció General de Funció Pública i Interior 
el document que s’adjunta com a annex Model I d’aquest 
conveni i la documentació i certificació corresponent segons 
s’estableix al Decret 51/2004, de 4 de juny, pel qual es 
regula el Registre de dades dels membres dels cossos de 
policia local, de la resta de membres que prestin 
vigilància i custòdia i dels cossos de policia local dels 
ajuntaments de les Illes Balears. 

- L’Ajuntament Iliurarà a la Conselleria d’Innovació, 
Interior i Justícia abans del 28 de febrer de 2012 la 
memòria d’activitats de la policia local de l’any 2011, amb 
el format, l’estructura del model i el procediment que la 
Conselleria li facilitarà i assenyalarà. 



 

 

 

 

 

 

- En el termini dels deu dies després del cessament dels 
policies auxiliars turístics, l'Ajuntament trametrá a la 
direcció general de Funció Pública i Interior el document 
que s’adjunta com a annex Model II d’aquest conveni perquè 
s’inscrigui en el Registre de Policies Locals, sempre i 
quan, sigui inferior a l’inicialment previst a l’annex 1. 

- L’Ajuntament es compromet a col·laborar i impulsar les 
accions de coordinació de policies Iocals desenvolupades 
des de la Direcció General de Funció Pública i Interior en 
la forma prevista a la legislació sobre coordinació de 
policies de les Illes Balears i respectant els principis 
d’autonòmia municipal. 

- L’Ajuntament facilitarà les instal·lacions, mitjans i 
recursos per a la realització de jornades i reunions, 
formatives i tècniques, que promogui la direcció general de 
Funció Pública i Interior. 

Cinquena. Justificació i pagament. 

La quantia econòmica aportada per la Conselleria 
d’Innovació, Interior i Justícia es farà efectiva en tres 
pagaments mitjançant transferència bancària i amb la 
justificació prèvia dels imports en les dates, que 
s’indiquen a continuació: 

a) La data màxima de justificació de les despeses 
corresponents a la policia turística efectuades per 
l’ajuntament des del dia 1 d’abril fins el dia 30 de 
juny de 2011 serà el dia 31 de juliol de 2011. 

b) La data màxima de justificació de les despeses 
corresponents a la policia turística efectuades per 
l’ajuntament des del dia 1 de juliol fins el dia 30 de 
setembre de 2011 serà el dia 31 d’octubre de 2011.  

c) La data màxima de justificació de les despeses 
corresponents a la policia turística efectuades per 
l’ajuntament des del dia 1 d’octubre fins el dia 31 de 
desembre de 2011 serà el dia gener de 2012. 

La justificació de les esmentades despeses s’ha de 
realitzar mitjançant el Annex III, document adjunt a aquest 
conveni, signat pel secretari o secretària de la corporació  



 

 

 

 

 

i els originals o les còpies compulsades de les factures 
i/o nòmines pagades per l’Ajuntament. 

La memòria d’activitats de la policia local i turística de 
l’any 2011, que s’ha de lliurar a la Direcció General de 
Funció Pública i Interior abans del dia 28 de febrer de 
2012, s’ha d’emetre en format informàtic, segons model i 
procediment establert, i amb dues còpies en paper del model 
de memòria que facilitarà la Conselleria d’lnnovació, 
Interior i Justícia a l’Ajuntament, i requerirà el vist-i-
plau corresponent de la Direcció General de Funció Pública 
i Interior. 

En tot cas, el director del projecte d’inversió 
corresponent de la Conselleria d’lnnovació, Interior i 
Justícia emetrà els certificats corresponents de les 
activitats realitzades i la conformitat del projecte.  

Sisena. Règim de les obligacions econòmiques derivadas del 
conveni. 

a) En el supòsit que algun mes no es cobreixin la 
totalitat de les places assignades vigents al municipi 
o el termini de nomenament sigui inferior al màxim 
previst en aquest conveni, s’entén que l‘Ajuntament de 
Santa Eugènia renuncia a les quanties vinculadas a 
aquests fets, i que es redueix automàticament la 
quantia màxima prevista per a la clàusula quarta del 
conveni, alhora que es faculta la Conselleria 
d’Innovació, Interior i Justícia a destinar-les a 
altres finalitats. A l’efecte del que preveu aquesta 
clàusula, l'Ajuntament ha d’informar la Conselleria 
d’Innovació, Interior i Justícia dels fets en el 
termini més aviat possible o, subsidiàriament, 
mitjançant els models de documentació annexos a aquest 
conveni, de manera. que la Conselleria pugui disposar 
de les quanties deduïdes de les obligacions del 
conveni.  

b) L’ incompliment dels terminis de la justificació 
establerts en la clàusula cinquena d’aquest conveni, o 
dels compromisos establerts a la clàusula quarta per 
part de l'Ajuntament de Santa Eugènia, eximirà la 
Conselleria d’lnnovació, Interior i Justícia del 
pagament de la part corresponent i la facultarà per 



 

 

 

 

 

destinar-la a altres finalitats i actuacions de la 
Conselleria. 

Setena. Vigilància i seguiment del compliment d’aquest 
conveni 

La Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia, 
mitjançant personal propi degudament identificat, pot 
exercir funcions de vigilància i control del compliment de 
l’objecte d’aquest conveni. En el cas que es produeixin 
dubtes en la interpretació o en el compliment de les 
clàusules del conveni, es podrà constituir una comissió de 
seguiment formada per dues persones que representin ambdues 
parts, designades respectivament per la consellera 
d’Innovació, Interior i Justícia i el batle de 
l'Ajuntament, que n’emetrà els informes pertinents. 

Vuitena. Vigència 

La vigència d’aquest conveni s’estendrà des de la seva 
signatura fins al 31 de març de 2012, i es podrà resoldre 
de mutu acord, o en el supòsit d’incompliment dels acords 
d’aquest conveni. 

I, com a prova de conformitat, ambdues parts signam aquest 
conveni en dos exemplars. 

Marratxí, 31 de març de 2011 

 
 


