ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 23 D’OCTUBRE DE 2008, PER L´AJUNTAMENT EN PLE.
A Santa Eugènia a vint-i-tres d’octubre de dos mil vuit 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 extraordinària en
primera convocatòria.
SENYORS ASSISTENTS: Batle-President, D. Guillem Crespí
Sastre; Regidors: D.ª Jacqueline Volait Matrat, D. Llorenç
Cabot Campins; D. Sebastián Alorda Roig, D. Luis López
García, D.ª Mª Eugènia Mulet Pou,D. Francisco Casellas
Femenias, D. Miquel Àngel Coll Canyelles i D. Antoni Coll
Ballester.
Essent les 8,30 hores el Sr. Batle declara oberta la sessió
desenvolupant-se l´ordre del dia següent:
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA SOBRE L’IMPOST
DE BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA.- Pren la paraula el
Sr. Batle, el qual vist el dictamen favorable emès per la
Comissió Informativa General del passat dia 20 d’octubre
amb l’abstenció del membre del grup municipal Entesa per
Santa Eugènia-Unió Mallorquina, Sr. Casellas, proposa al
Ple:
- Aprovar provisionalment la modificació de l’article
2.1 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre
bens
immobles
de
naturalesa
urbana,
quedant
l’esmentat apartat redactat de la següent manera:
Art. 2n 1r) El tipus de gravamen de l’impost sobre
béns immobles aplicable de béns de naturalesa urbana
queda fixat en el 0,61 %
- Exposar-la al públic per un termini de trenta dies
naturals a efectes de reclamacions, en el cas de que
no es presentin, l’acord d’aprovació provisional
esdevindrà en definitiu sense necessitat d’adoptar un
nou acord.

Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Batle
diu que tenguent en compte la base liquidable del Padró
de l’IBI urbana de l’any 2008 i l’increment del mateix
per a l’any 2009 com a conseqüència de la part del
fraccionament de la revisió dels valors cadastrals
operada a l’any 2005, amb el tipus de gravamen que es
proposa la pujada de les tarifes de l’IBI per a l’any
2009 es reduiran a la meitat.
A continuació pren la paraula la regidora Sra. Pou, com a
portaveu del grup municipal EpSanta Eugènia-UM, la qual diu
que agraeix la baixada en el tipus de l’IBI urbana que fou
proposada pel seu grup en el darrer Ple, si bé afegeix que
es notarà poc.
El Sr. Batle diu que amb la baixada que es proposa es
deixaran d’ingressar al voltant de 18.000 €.
Sotmesa a votació la proposta de modificar l’ordenança de
l’IBI urbana, la mateixa es aprovada per unanimitat.
MODIFICACIÓ DE CREDIT NUM. 4, 5 I 6/2008.- Per part de
Secretaria es dona compte de la liquidació del pressupost
de l’exercici de l’any 2007 i dels expedients de
modificació
de
crèdit
núm.
4/2008
(reconeixement
extrajudicial de crèdits), 5/2008 (suplement de crèdit) i
6/2008 (habilitació de crèdit) que foren informats
favorablement per la Comissió Informativa General en la
seva reunió del passat 20 d’octubre, abstenint-se el
representant del grup
Entesa per Santa Eugènia- Unió
Mallorquina, Sr. Casellas.
-Aprovar
un
reconeixement
extrajudicial
de
crèdits(modificació de crèdit núm. 4/2008) per la quantitat
de 391.678,23 € (pagaments realitzats pendents d’aplicació
definitiva)
suplementant
les
següents
partides:
0.1.913.00(174.585,69)
0.1.310.00(501,91€)
1.1.222.00(51,84€)
1.1.226.01(435,00€)
1.2.210.00(2.199,15€)
1.2.220.00(117,06€)
1.2.221.08(52,39€)
1.2.226.00(3.480,72 €)
4.3.210.00(9.741,47€)

4.4.221.04(57,77€)
4.4.226.07(1.765,52€)
4.5.210.00(6.691,87€)
4.5.226.01(2.640€)
4.5.226.10(3.466,17 €)
4.5.226.11(1.768 €)
9.1.463.00(4.925,13 €)
I habilitant un
4.5.622.00 “gespa
179.198,54 €.
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- Excés de finançament afectat de l’any 2007: 169.445,71 €.
-Aprovar inicialment un suplement de crèdit (modificació de
crèdit núm. 5/2008) per la quantitat de 42.838,00 € a les
partides :
-

1.2.226.00- contracte prestació de serveis(4.000 €);
2.2.750.00- cotxe policia (618,00 €);
3.1.224.00- responsabilitat patrimonial (3.000 €);
4.3.210.00- reparación, manteniment i conservació
infraestructura i bens (7.000 €);
4.3.227.06- estudis i treballs tècnics (8.000 €)
4.3.600.00- agenda local 21 (3.220,00 €).
4.4.226.07-fira (10.000 €).
4.5.226.10- festes (7.000 €).

amb càrrec al romanent de tresoreria per despeses generals
de l’any 2007.
-Aprovar inicialment un crédit extraordinari (modificación
de crédito núm. 6/2008) a la partida 1.2.141.01 (ADL) per
la quantitat de 611,53 € amb càrrec al romanent de
tresoreria per despeses generals de l’any 2007.

-Exposar al públic els expedients de modificació de crèdit
núm. 4/2008, 5/2008 i 6/2008 en el Pressupost General de la
Corporació per a l’any 2008 per un termini de quinze dies a
efectes de reclamacions; en el cas de que no es presentin,
l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu
sense necessitat d’adoptar un nou acord.
Seguidament pren la paraula la Sra. Pou, com a portaveu del
grup municipal EpSanta Eugènia-UM, la qual diu que el seu
grup s’abstindrà en les modificacions de crèdit núm. 4 i 5
perquè
no
participen
dins
la
gestió
econòmica
de
l’Ajuntament, si bé votaràn a favor de la modificació de
crèdit núm. 6 ja que suposa la contractació de personal per
fer feina a l’Ajuntament i que a més està subvencionada per
el SOIB.
Sotmesa a votació l’expedient d’aprovació inicial de la
modificació de crèdit núm. 4/2008, la mateixa es aprovada
per cinc vots a favor, del Sr. Batle i dels quatre regidors
del grup municipal del Partit Popular, abstenint-se els
quatre regidors del grup municipal EpSanta Eugènia-UM.
Sotmesa a votació l’expedient d’aprovació inicial de la
modificació de crèdit núm. 5/2008, la mateixa es aprovada
per cinc vots a favor, del Sr. Batle i dels quatre regidors
pertanyents al grup municipal del Partit Popular, els tres
regidors presents a la sessió pertanyents al grup municipal
EpSantaEugènia-UM s’abstenen.
L’expedient de modificació de crèdit núm. 6/2008 es aprovat
inicialment per unanimitat.

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.- 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 20 d’octubre, amb l’abstenció del representant
del grup municipal EpSanta Eugènia-Unió Mallorquina,
proposa al Ple:
-

Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa per expedició de
documents administratius quedant l’esmentat apartat
redactat de la següent manera:

Art. 7è, 14. Per qualsevol altre document de serveis
urbanístics a instància de part, no expressament
tarifat, 12,00 euros.
-

Exposar al públic dita modificació pel termini de
trenta dies a efectes de reclamacions, en el cas de
que
no
es
presentin,
l’acord
ara
provisional
esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar un nou
acord.

Sotmesa a votació la proposta de modificació de l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents
administratius, la mateixa es aprovada per unanimitat.

I sense haver més assumptes a tractar el Sr. President
aixeca la sessió essent les vuit hores i cinquanta minuts,
de la qual com a Secretari estenc l´acta.
VIST I PLAU,
EL BATLE,

EL SECRETARI,

