BORRADOR DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL
DIA 27 DE FEBRER DE 2007, PER L´AJUNTAMENT EN PLE.
A Santa Eugènia a vint-i-set de febrer de dos mil set
es reuneix amb l´oportuna convocatòria, al Saló de sessions
de la Casa Consistorial, l´Ajuntament en Ple sota la
presidència de la Sra. Batlessa i amb l´assistència del Sr.
Secretari, Sr. Juan Manuel Campomar Isern, a fi de celebrar
una sessió extraordinària en primera convocatòria.
SENYORS ASSISTENTS: Presidenta: Dª. Mª. Eugènia Pou
Mulet; regidors: Rafel Crespí Pol; Sebastiana Sastre Coll;
D. Sebastian Alorda Roig, D.ª Magdalena Amengual Pizá, D.
Antoni Coll Ballester. Havent excusat la seva absència la
regidora D.ª Maria Magdalena Perelló Bibiloni i el regidor
D. Mateu Crespí Perelló.
Essent les 18,00 hores el Sr. Batle declara oberta la
sessió desenvolupant-se l’ordre del dia següent:
PRESA DE POSSESSIÓ REGIDOR.- Rebuda de la Junta Electoral
Central, la credencial del regidor a favor del Sr.
Francisco Casellas Femenias, elegit a la candidatura de
d´U.M., compareix el mateix el qual manifesta davant el Ple
de l´Ajuntament, “que promet per la seva consciència i
honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidor amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l´estat”. Amb aquesta
promesa i d´acord amb el que disposa la legislació
electoral pren possessió com a nou regidor de l´Ajuntament
de Santa Eugènia, el Sr. Francisco Casellas Femenias.
Per part de la Sra. Batlessa, en representació dels membres
no adscrits, dels portaveus del grups municipals del Partit
Popular i d’Unió Mallorquina es dóna l’enhorabona i
benvinguda al nou regidor.
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS CAMINS RURALS
DE SON BOSSO,S’HOSTALET I CAMADA DE SA TORRE.- Examinat el
procediment incoat per a l’aplicació de contribucions
especials com a conseqüència de les obres de pavimentació

dels camins rurals de Son Bosso, Camada de Sa Torre i
S’Hostalet i atenent de que es tracta d’una actuació
aïllada dins l’àmbit de les competències locals i produeix
una millora del valor dels immobles lindants.
Vist
l’informe
de
Secretaria-Intervenció,
vists
els
articles 15.1, 17.1 i 34.1 de la Llei de les Hisendes
Locals, vist el dictamen favorable emes per la Comissió
Informativa General en la seva reunió del passat dia 22 de
febrer, el Ple acorda per unanimitat dels assistents que
representen la majoria absoluta, si bé el portaveu del grup
municipal del Partit Popular manifesta que
considera que
es injust que els veïnats hagin de satisfer contribucions
especials ja que en altres pavimentacions de camins els
veïnats no han pagat res, pel que es compromet a fer el
possible per a aconseguir una subvenció perquè els veïns no
hagin de fer càrrec del 25% del pressupost dels camins,
PRIMER.- Imposar contribucions especials com a conseqüència
de les obres de pavimentació dels camins de Son Bosso,
Camada de Sa Torre i S’Hostalet, l’establiment de les quals
es legitima per l’augment del valor dels immobles de l’àrea
beneficiada, delimitada d’acord al punt de delimitació de
la zona beneficiada de l’expedient.
SEGON.- Ordenar el tribut concret per la determinació dels
seus elements necessaris en la forma següent:
a)El cost previst per a l’obra de pavimentació del camí de
Son Bosso es fixa en 37.855,65 € amb una subvenció de
FOGAIBA
de 25.810,67 €, i el cost suportat per
l’Ajuntament és de 12.044,98 €.
El cost previst per a l’obra de pavimentació del camí
Camada de Sa Torre es fixa en 61.978,19 € amb una subvenció
de FOGAIBA
de 42.257,86 €, i el cost suportat per
l’Ajuntament és de 19.720,33 €.
El cost previst per a l’obra de pavimentació del camí de
s’Hostalet es fixa en 120.011,13 € amb una subvenció de
FOGAIBA
de 81.825,77 €, i el cost suportat per
l’Ajuntament és de 38.185,36 €.
a)Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris
del camí de Son Bosso en 10.840,49 €, equivalent al 90% del

cost suportat atenent a la naturalesa de l’obra com a
millora del camí i augment del valor dels immobles.
Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris del
camí de Sa Camada de Sa Torre en 17.748,30 €, equivalent al
90 % del cost suportat atenent a la naturalesa de l’obra
com a millora del camí i augment del valor dels immobles.
Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris del
camí de s’Hostalet en 34.366,82 €, equivalent al 90% del
cost suportat atenent a la naturalesa de l’obra com a
millora del camí i augment del valor dels immobles.
Aquesta
quantia
té
el
caràcter
de
mera
previsió.
Finalitzada l’obra, si el cost real fos major o menor del
previst s’agafarà aquell a efectes de càlcul de les quotes,
assenyalant els subjectes passius i girant les liquidacions
que procedeixin.
a)S’apliquen com a mòduls de repartiment la longitud de la
façana de la parcel·la (25%), la superfície de la parcel·la
assignada pel cadastre (25%)i el valor cadastral que es la
suma del valor cadastral del sòl més el valor cadastral de
les construccions, tant de naturalesa rústica com urbana.
TERCER.- Exposar el procediment a informació pública en els
taulons d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOIB durant
trenta dies, dins el termini dels quals els interessats
podran examinar el procediment i presentar les reclamacions
que estimin oportunes; així mateix, durant aquest període
d’exposició al públic, els propietaris o titulars afectats
podran constituir-se en Associació administrativa de
contribuents.
QUART.- Si no es produeixen reclamacions
considerarà aprovat definitivament.

l’acord

es

I sense haver més assumptes a tractar la Sra. Presidenta
aixeca la sessió essent les denou hores, de tot el qual com
a Secretari donc fe.

