DILIGÈNCIA: La següent acta consta del foli n.º 144700
al n.º 144707.
Santa Eugènia a 31 de juliol de 2006
El Secretari,

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27 DE JULIOL
DE 2006, PER L´AJUNTAMENT EN PLE.
A Santa Eugènia a vint-i-set de juliol de dos mil sis
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, a fi de celebrar una sessió ordinària en primera
convocatòria.
SENYORS ASSISTENTS: Presidenta: Dª. Mª. Eugènia Pou
Mulet; regidors: Rafel Crespí Pol; Mateu Crespí Perelló;
D.ª Sebastiana Sastre Coll, D.ª Maria Eugènia Pou Mulet, D.
Sebastián Alorda Roig, D.ª Magdalena Amengual Pizá, D.
Antoni Coll Ballester, i D.ª Eugènia Cañellas Batle. Havent
excusat la seva absència la regidora Sra. Mª. Magdalena
Perelló Bibiloni.
Essent les 13.00 hores el Sr. Batle declara oberta la
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent:
ACTES ANTERIORS.- Les actes corresponents a la sessió
ordinària del dia 30 de maig de 2006 i extraordinàries dels
dies 13 i 17 de juny de 2006 són aprovades per unanimitat.
CORRESPONDÈNCIA, DISPOSICIONS OFICIALS, DECRETS BATLIA,
ACTUACIONS BATLIA.- Per part de l´infrascrit es dóna compte
de la següent correspondència i disposicions oficials:
De la liquidació del Pressupost General de la Corporació de
l’any 2005.

De la convocatoria per part del Consell Insular de Mallorca
del Pla d’Obres i Serveis per a l’any 2007.
De l’informe realitzat pel Cap de la Unitat de Gestió i
Coordinació de la Xarxa de Biblioteques del CIM sobre la
visita feta en data 30 de juny de 2006 a la biblioteca
municipal.
De les alternatives i suggeriments presentats dins el
tràmit d’exposició pública de l’Avanç de planejament de la
revisió de les Normes Subsidiàries i adaptació al PTM.
Del Decret de Batlia de data 23 de juny de 2006, publicat
en el BOIB nº 97 de 11 de juliol de 2006, de cessament i
nomenament dels tinents de batle, membres de la Junta de
Govern i delegacions de batlia; de delegació a la Junta de
Govern d’atribucions conferides per llei a la batlia i de
la convocatoria de les sessions ordinaries de la Junta de
Govern.
Del Decret de Batlia d’aturament d’obres a la parcel·la
núm. 960 del polígon 2.
Del Decret de Batlia d’aturament d’obres a la parcel·la
núm. 170 del polígon 1.
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT Nº 3,4 I 5.- Per part de Secretaria
es dona compte de l’expedient de modificació de crèdit núm.
3/2006 (reconeixement extrajudicial de crèdits); 4/2006
(suplement
de
crèdit)
i
5/2006(creació
de
crèdit
extraordinari) que fou informat favorablement per la
Comissió Informativa General en la seva reunió del passat
20 de juliol, abstenint-se els representants dels grups
municipals del Partit Popular i d’Unió Mallorquina.
-Aprovar
un
reconeixement
extrajudicial
de
crèdits(modificació de crèdit núm.3/2006) per la quantitat
de 10.778,69
euros ( factures de l’any 2003 pagades
pendents d’aplicació pressupostària), suplementant les
següents
partides:2.2.224.00(403,82€);9.1.463.00(3.769,75€);4.6.489.
00(3.600,00€);1.2.216.00(188,55€);1.2.220.02(343,60€);1.2.2
20.02(300,59€);1.2.626.00(388,44€);5.1.610.00(1.343,49€);1.

2.467.07(440,45€) amb càrrec al romanent de tresoreria per
despeses generals de l’any 2005.
-Aprovar
un
reconeixement
extrajudicial
de
crèdits(modificació de crèdit núm. 3/2006) per la quantitat
de 352,14 ( factures de l’any 2004 pagades pendents
d’aplicació
pressupostària)suplementant
les
següents
partides:1.2.626.01(157,92€)i
1.2.626.00(194,22€)
amb
càrrec al romanent de tresoreria per despeses generals de
l’any 2005.
-Aprovar
un
reconeixement
extrajudicial
de
crèdits(modificació de crèdit núm. 3/2006) per la quantitat
de 52.271,48 (factures de l’any 2005 pendents d’aplicació
pressupostària)
suplementant les següents partides:
4.2.610.00(43.199,61€);3.1.224.00(3.195,45€);3.1.229.09(2.0
41,15);1.2.220.02(728,00€); 3.1.221.00(3.107,47€).
amb
càrrec al romanent de tresoreria per despeses generals de
l’any 2005 i ingressos realitzats pendents d’aplicació
definitiva(43.199,41€).
-Aprovar
un
reconeixement
extrajudicial
de
crèdits(
modificació de crèdit núm. 3/2006) per la quantitat de
15.526,67
€
suplementant
les
següents
partides:
4.5.226.10(20,70€);4.3.221.09(879,16€);4.3.221.00(5.247,46€
);
4.5.210.00(2.397,07€);
4.6.489.00(1.000€);
4.5.226.01(3.520,00);4.5.226.13(850,00€);4.4.210.00(1.612,2
8€)amb càrrec al romanent de tresoreria per despeses
generals de l’any 2005.
-Aprovar inicialment un suplement de crèdit (modificació de
crèdit núm. 4/2006) per la quantitat de 53.402,23 € a les
partides 1.2.120.00(1.694,28 €); 0.1.911.00(33.142,76 €);
4.2.141.00(1.565,19 €); 4.3.221.00 ( 6.000 € ); 4.3.216.07
( 6.000 €); 4.4.226.07 ( 5.000 €) ); amb càrrec al romanent
de tresoreria per despeses generals de l’any 2005.
-Aprovar inicialment un crèdit extraordinari (modificació
de crèdit núm.5/2006) per la quantitat de 15.000 euros a
les partides 4.5.635.01(10.000 €) i 4.3.210.00 (5.000 €)
amb càrrec al romanent de tresoreria per despeses generals
de l’any 2005.

-Exposar al públic l’expedient de modificació de crèdit
núm. 3/2006,4/2006 i 5/2006 en el Pressupost General de la
Corporació per a l’any 2006 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.
Sotmesa a votació la proposta de modificació de crèdit núm.
3,4 i 5/2006, la mateixa es aprovada per quatre vots a
favor, de la Sra. Batlessa i dels tres regidors no
adscrits, Crespí Pol, Crespí Perelló i Sastre Coll
presents a la sessió. Els quatre regidors pertanyents als
grups
municipals
del
Partit
Popular
(2)
i
d’Unió
Mallorquina (2) s’abstenen.
FESTES LOCALS 2007.- Vist l´escrit de la Direcció General
de Treball de la Conselleria de Treball i Formació, perquè
abans del dia 15 de setembre, comuniquem la proposta de
dues festes locals per l´any 2007 i d´acord amb el que
disposa l´article 46 del R.D. 2001/83, el Ple acorda per
unanimitat:
1.r.- Proposar com a festes locals del municipi de Santa
Eugènia per a l´any 2007, el dia 9 d’abril, dilluns de
Pasqua i dia 6 d´agost dilluns en festes patronals.
2.n.- Comunicar l´esmentat acord a la Direcció General de
Treball de la Conselleria de Treball i Formació.
RECONEIXEMENT TRIENNIS PERSONAL ESCOLETA MUNICIPAL.- Vista
la solicitud del personal que presta els seus serveis a
l’escoleta municipal perquè com a personal laboral temporal
sels reconegui els triennis, el Ple i de conformitat amb el
que disposa l’apartat 6 de l’article 15 de l’Estatut dels
Treballadors en la seva redacció donada per la Llei
12/2001, de 9 de juliol, que estableix que el dret a la
retribució per antigüitat correspon a tots els treballadors
qualsevol que sigui la seva modalitat de contractació,
acorda per unanimitat reconeixer a partir de juliol de 2001
els triennis que a partir d’aquesta data complesquin amb la
retribució corresponent al grup “D” dels funcionaris.

MOCIO P.P.”ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ I
FUNCIONAMENT
D’INSTAL·LACIONS
DE
RADIOCOMUNICACIÓ
DE
TELEFONIA MOBIL”.- Per part del portaveu del grup municipal
del Partit Popular, Sr. Alorda, es llegeix la següent
moció:
ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA INSTAL.LACIÓ I FUNCIONAMENT
D´INSTAL.LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ DE TELEFONIA MOBIL.La liberalització del mercat de les telecomunicacions ha
comportat el ràpid creixement de tots aquells elements de
telecomunicació necessaris per prestar un servei de
qualitat. Els serveis de telecomunicacions requereixen una
infraestructura que afecta directament el territori. El
procès d´implantació de les diferents operadores i el ràpid
creixement del mercat està creant una sèrie de disfuncions
que provoquen la intervenció necessària de l´administració
local en aquest procès.
La implantació ràpida d´aquestes tecnologies, així com dels
aparells necessaris per a propagar-les, han provocat un
risc, pel fet de no haver estudiat abans de forma
exhaustiva les conseqüències que poden tenir per a la salut
i el benestar de les persones. Les companyies operadores
n’asseguren la innocuïtat sense que cap estudi científic
contrastat avali aquesta afirmació ni, al contrari, en
confirmi els efectos danyosos.
S’ha de tenir en compte, a més, tant el principi de
precaució recomanat per l’OMS, com l´obligació de les
administracions públiques de vetllar per la salut dels
ciutadans.
L’Ajuntament ha de vetllar també, en aquesta ordenança, per
oferir unes mínimes garanties de salubritat a les
instal.lacions i l´àrea d´influència. En definitiva,
l´ordenança municipal ha de servir per imposar els
paràmetres
fonamentals
de
la
relació
Ajuntament
–
Operadores de telecomunicació, quant a l´ús del domini
públic o privat de l´espai per a la instal.lació d´elements
de radiocomunicació.
Per això el PP sotmet a la consideració del Ple:

1.- Proposar que per part dels serveis jurídics es pugui
dur a terme el desenvolupament d´una ordenança municipal de
la regulació del funcionament de noves instal.lacions de
radiocomunicació de telefonia mòbil, considerant com a
punts importants de la normativa municipal:
a)Definir els requisits d´autorització d´instal.lació i
funcionament de noves antenes, proposant el següent
esborrany:
-Les noves instal.lacions de telefonia mòbil s’han d´ubicar
a sòl no urbanitzable, a una distància d´almenys 150 metres
d´un habitatge i de 300 metres d´un centre educatiu,
sanitari, geriàtric o anàleg. En qualsevol cas el límit de
densitat de potència permesa és de 0.1 W/cm2, límit que pot
ser revisable segons avanci la investigació i s´estableixin
riscs en valors menors segons criteri de l’Ajuntament, les
entitats i persones col.laboradores.
-Les instal.lacions de telefonia mòbil han d´utilitzar la
tecnologia disponible al mercat que comporti el menor
impacte ambiental i visual.
-No s’autoritzaran les instal.lacions de telefonia mòbil
que no resultin compatibles amb l’entorn perquè provoquen
impacte visual o mediambiental no admissible, segons
criteri tècnic de l’ajuntament. Tanmateix es poden establir
les accions de mimetisme i harmonització amb l’entorn que
siguin necessàries.
b) Regular el procediment per obtenir les autoritzacions
d´instal.lació i funcionament.
c) Preveure la possibilitat
que l´ajuntament pugui
autoritzar
la
instal.lació
i
funcionament
de
les
instal.lacions de radiocomunicació de telefonia mòbil en
terrenys de la seva propietat dins del sòl no urbanitzable.
d) Dur un control i seguiment municipal en el compliment
per part de les empreses de telecomunicacions de la futura
ordenança.
e) Establir un règim sancionador.

f) Preveure un termini i procediment, per tal que les
instal.lacions existents al municipi puguin adaptar-se a la
futura normativa.
Dita moció és aprobada per unanimitat dels assistents.

PRECS I PREGUNTES.- Pren la paraula el regidor Sr. Crespí
Perelló per a dir que en el “panfleto” que treu el Partit
Popular de Santa Eugènia diu que l’Ajuntament ho va fer
malament asfaltant el Camí de Son Negre
que arriva al
dipòsit d’aigua i dona compte d’un acord del Ple de
l’Ajuntament quan era batle el Sr. Pujol en que per
unanimitat s’acorda que en cas de que el camí que va fins
el
diposit
d’aigua
es
trovi
en
males
condicions,
l’Ajuntament s’obligava a arreglar-ho.
Essent les 13 hores i vint-i-cinc minuts abandona la sessió
el regidor Sr. Crespí Perelló.
Seguidament pren la paraula la Sra. Batlessa la qual diu
que en el full informatiu del Partit Popular es parla de
que el passat dia 17 de juny es va fer una festa particular
per tot el poble, i vol remarcar que no es tractava d’una
festa particular sino d’una festa pública pagada pels
membres no adscrits del Consistrori.
Els portaveus dels grups municipals del Partit Popular i
d’Unió Mallorquina, Srs. Alorda i Coll Ballester, pregan
que els deixin participar en l’elaboració del Butlletí
d’Informació Municipal.
El portaveu del grup municipal del Partit Popular prega que
s’arregli el grellat del carrer de S’Estació que s’ha anat
per endins.
El regidor Rafel Crespí diu que l’emprea que va realitzar
l’obra de la canalització de les aigües pluvials ho va
refer i ara ho ha de tornar a fer.
El portaveu del grup municipal d’Unió Mallorquina formula
els següents precs i preguntes:

-

Prega que es procedesqui a revisar
indicadors del poble que han quedat
desfassats.

diferents
totalment

La Sra. Batlessa li contesta dien que s’accepta el prec.
-

Prega que amb motiu de la revisió de les Normes
Subsidiàries es dugui a terme un estudi de mobilitat,
que els tècnics ens diguin on seria necessari obrir
nous vials i zones d’aparcament.

La Sra. Batlessa diu que s’accepta el prec.
-

Pregunta com esta el tema de les propostes per posar
noms als nous carrers.

La Sra. Batlessa li contesta que es penjara a la página
web de l’Ajuntament i també es farà públic a través dels
taulons d’edictes perque tothom pugui fer propostes.
-

Pregunta si hi ha previsió dels terminis per a dur a
terme l’aprovació inicial de les Normes Subsidiàries.

El regidor Sr. Crespí Pol l’informa de que el passat dia
20 va acabar el termini per presentar alternatives i
suggeriments a l’Avanç de la revisió, que es donarà
trasllat de les mateixes a l’equip redactor perque les
informin i que s’està pendent de l’informe que s’ha
sol.licitat a la Conselleria de Medi Ambient sobre
l’Estudi de Sostenibilitat Ambiental que s’ha d’aprovar
conjuntament amb l’aprovació inicial, per tant fins que
aquests punts no estiguin clars no es pot donar dates
exactes sobre l’aprovació inicial, si bé es possible que
es pugui dur a terme a finals d’octubre.
I sense haver més assumptes a tractar el President aixeca
la sessió essent les tretze hores i quaranta cinc minuts,
de la qual com a Secretari estenc l´acta.
VIST I PLAU,
LA BATLESSA,

EL SECRETARI,

