ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2008, PER L´AJUNTAMENT EN PLE.
A Santa Eugènia a dia vint-i-tres de desembre 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. Luis López García,D. Sebastián Alorda
Roig, D. Francisco Casellas Femenias, Dª. Mª Eugenia Pou
Mulet, D. Miquel Àngel Coll Canyelles i D. Antoni Coll
Ballester.
Essent les 13,30 hores el Sr. Batle declara oberta la
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent:
MODIFICACIÓ DE CREDIT Nº 12/2008.- Pren la paraula el Sr.
Batle, el qual vist l’informe de Secretaria-Intervenció i
el dictamen favorable de la Comissió Informativa General
emès en la seva reunió del passat dia 18, proposa al Ple:
-Aprovar inicialment un suplement de crèdit (modificació de
crèdit núm. 12/2008) per la quantitat de 34.000 € a les
següents partides:
4.4.210.005.1.610.004.5.226.102.2.221.034.3.221.09-

reparació, mant i conserv. Infra (12.000 €).
inversió de reposició en infra (8.000 €).
festes patronals-SGAE (10.000 €).
combustibles i carburants (1.500 €).
altres subministraments (2.500 €).

Que es finança amb càrrec a majors ingressos recaptats dels
conceptes 391.00 multes (12.500 €); 420.00 FNCM (4.500 €);
455.00 (16.000 €) i 520.00 Interessos (1.000 €).
-Exposar al públic l’expedient de modificació de crèdit
núm. 12/2008 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 Entesa per Santa Eugènia-Unió Mallorquina,la
qual diu que el seu grup votarà en contra d’aquesta
modificació de crèdit tota vegada que estem a dia 23 de
desembre i es proposa modifica partides que a començament
d’any ja es sabia que s’havien de pagar, com la quantia de
12.000 € del Conveni amb Sancelles per a la recollida de
voluminosos o el “bacheo” fet per MAN,S.A.
A més diu que la partida de festes es la tercera vegada que
s’incrementa, el que resulta poc seriós i demana que se li
faciliti el que s’ha recaptat en concepte de multes per
infraccions urbanístiques ja que constitueix un dels fonts
de finançament d’aquest suplement de crèdit.
INFORMACIÓ PRE-ACORD CONVENI TREBALLADORS LABORALS.- Pren
la paraula el Sr. Batle el qual dona compte al Ple que ha
signat un preacord amb el delegat del personal laboral
sobre el primer conveni col·lectiu de l’Ajuntament.
L’esmentat Conveni ha estat informat desfavorablement per
l’advocat laboralista, Sr. Bernardo Requena, per considerar
que les retribucions del personal laboral no poden pujar
més enllà del límit que fixa la Llei de Pressuposts
Generals de l’Estat pels empleats públics i perquè per
accedir a una categoria professional, a més de tenir la
titulació requerida s’ha de promocionar internament.
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Continua dient el Sr. Batle que el preacord serà remés a la
Delegació de Govern perquè emeti l’informe pertinent, i
serà després quan es dugui a plenari l’aprovació del
Conveni.
A continuació pren la paraula la regidora Sra. Pou, com a
portaveu del grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió
Mallorquina, la qual diu que a pesar de que sigui positiu
el disposar d’un Conveni col·lectiu, la seva elaboració ha
començat malament ja que el primer que s’havia d’haver fet
era una valoració dels llocs de feina, ja que es molt

important disposar d’un catàleg de llocs de feina on es
defineixen les tasques de cada lloc, aquest hauria d’haver
estat el pas previ per posar en marxa la negociació
col·lectiva.
Per una alta banda, la Sra. Pou considera que es un conveni
de mínims, baix amb millores de tipus social.
Seguidament pren la paraula el Sr. Batle, el qual diu que
agraeix que el grup municipal de l’oposició consideri
positiu l’elaboració d’un conveni ja que el que s‘ha
intentat es homogeneïtzar els sous.
Diu el Sr. Batle que la seva vigència s’ha fixat fins el
día 31 de desembre de 2011, ja que el govern municipal que
sortir de les eleccions de maig de 2011 tengui temps per
negociar el conveni a dia 1 de gener de 2012.
INFORMACIÓ “FONDO ESTATAL INVERSIÓ LOCAL”.- Pren la paraula
el Sr. Batle el qual diu que per part del MAP i a traves
d’un fons estatal d’inversió local ens han destinat la
quantitat de 263.000 € per a la realització d’inversions al
municipi i que hi ha un termini que acaba el dia 24 de
gener per a la presentació de projectes pel que el que
desitja que es pugui arribar a un consens.
En principi, el Sr. Batle diu que l’equip de govern
considera prioritari arreglar els parcs infantils de
S’escola i el carrer de s’Estació, arreglar la voravia del
carrer de s’Ajub i el soterrament de la línia d’alta tensió
de l’esmentat carrer i la voravia del carrer de Josep
Balaguer.
La regidora Sra. Pou diu que el seu grup no està d’acord
amb arreglar el carrer de Josep Balaguer ja que si
s’amplien les voravies s’haurà de fer unidireccional i
segons informe de Lmental no es convenient, per tant es un
tema que s’hauria de mirar be.
Per altre banda, continua dient la regidora Sra. Pou, hi ha
altres carrers que precisen d’una voravia com per exemple
el carrer del Sol o el camí del cementeri, pel que el seu
grup considera que es prioritari fer voravies als carrers
on en manquin, i considera que no es necessari arreglar els

parcs infantils, i en relació al soterrament de la línia
d’alta tensió del carrer de s’Aljub diu que li sembla bé.
Essent les catorze hores i trenta minuts el Sr. Batle
aixeca la sessió, de tot el qual com a Secretari donc fe.

